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Självriskreducering- och avskrivningsförsäkring, Folkpool AB  

 

1. Försäkrat intresse 

Försäkringen är en obligatorisk gruppförsäkring som grundar sig på ett gruppavtal som tecknats mellan Folkpool AB 
(gruppföreträdare och försäkringstagare) och Berkley Nordic (försäkringsgivare). Försäkringen gäller för 
gruppmedlemmarna (den försäkrade), dvs. privatperson i egenskap av ursprunglig köpare och ägare till poolpaket, pooltak 
eller spabad (objektet) som anges i försäkringsbeviset. Försäkringen kan också gälla för annan som senare gjort ett lagligt 
förvärv av objektet.  

 

2. Vem försäkringen gäller för 

Försäkringen gäller dig som är köpare och ägare till objektet som anges i försäkringsbeviset enligt punkt 1, Försäkrat 
intresse. Försäkringen kan också gälla för annan som senare gjort ett lagligt förvärv av objektet. 

 

3. Var gäller försäkringen 

Försäkringen gäller i Norden. 

 

4. När försäkringen gäller 

Försäkringstiden är 60 månader (5 år) räknat från inköpsdatumet som framgår av kvitto eller köpeavtal. Tiden för 
försäkringsbolagets ansvar vid försäkringsfall inträder dock först efter att objektet installerats (ansvarstiden). Efter denna 
tid upphör försäkringen att gälla utan föregående uppsägning.  

 

5. Vad försäkringen gäller för 

Försäkringen gäller för det objekt som framgår enligt köpeavtal (försäkringsbeviset). Försäkringen gäller vid ersättningsbar 
skada på eller vid stöld av det försäkrade objektet som inträffat under försäkringsperioden enligt följande: 

 

5.1 Självriskreducering 

Försäkringen ger rätt till ersättning för erlagd självrisk till följd av reglerad och utbetald egendomsskada på objektet 
enligt gällande Hem-, Villa- eller Fritidshusförsäkring samt i förekommande fall även Allriskförsäkring tecknad via 
Folkpool AB. 
 

5.2 Avskrivningsskydd 

Försäkringen ger också rätt till ersättning av eventuella avskrivningar på grund av ålder som gjorts på objektet i 
samband med reglerad och utbetald egendomsskada enligt gällande Hem-, Villa- eller Fritidshusförsäkring samt i 
förekommande fall även Allriskförsäkring tecknad via Folkpool AB. Med objektet menas och omfattas även därtill 
hörande och medföljande normala tillbehör från Folkpool AB som t ex värmepump, poolöverdrag. 

 

6. Allmänna undantag 

Observera att försäkringen inte gäller om ersättning kan fås från garanti, reklamation eller annan försäkring än de som 
angivits under punkt 4. Försäkringen gäller inte för skada där kostnaden för återställande understiger gällande självrisk. 

 

7. Högsta ersättningsbelopp 

Högsta ersättningsbelopp per skadetillfälle enligt punkt 5 är: 

- Självriskreducering: maximalt SEK 5 000  
- Avskrivningar: maximalt SEK 15 000  
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8. Åtgärder vid skada 

Skadeanmälan skall göras utan dröjsmål till villaförsäkringsbolaget för skadereglering. Därefter skall skadan omgående 
anmälas till Crawford & Company (se adress nedan) senast 6 månader efter det att den försäkrade fått kännedom om 
skadan. I samband med skadeanmälan skall kopia av försäkringsbeviset och skaderegleringsbeslut inkl. utbetald ersättning 
med avdrag för självrisk samt eventuella avskrivningar från villaförsäkringsbolaget bifogas.  

 

Crawford & Company (Sweden) AB, Box 6044, 171 06 Solna. Tel: 010-410 70 00. E-post: skador@wrberkley.com  

  

9. Försäkringsförmedlare 

Försäkringen förmedlas till Folkpool AB av Max Matthiessen AB, Mejerigatan 13, 621 45, Visby. Tel: 0498-415100 

 

10. Försäkringsgivare 

Försäkringsgivare är W. R. Berkley Insurance AG, Svensk Filial. Birger Jarlsgatan 22, 114 34, Stockholm. 

 

11. Allmänna bestämmelser 

11.1  Premie 

Premien betalas av försäkringstagaren, Folkpool AB. 
 

11.2  Försäkringens upphörande 

Du som försäkrad kan när som helst genom anmälan hos försäkringsgivaren eller hos Folkpool AB förklara att du 
avstår från gruppförsäkringen. Försäkringsgivaren och Folkpool AB kan säga upp gruppförsäkringen vid försäk-
ringstidens utgång. Uppsägning gäller då gentemot samtliga försäkrade och får verkan tidigast en månad efter att 
försäkringsgivaren avsänt meddelande därom till de försäkrade. Försäkringsgivaren kan vidare säga upp 
gruppförsäkringen i förtid om den försäkrade grovt åsidosatt sina förpliktelser mot försäkringsgivaren eller om 
Folkpool AB är i dröjsmål med premiebetalningen. Då får uppsägningen verkan gentemot de försäkrade först 14 
dagar efter att försäkringsgivaren avsänt meddelande därom till de försäkrade. Försäkringsgivaren kan även säga 
upp gruppförsäkringen i förtid om det annars är tillåtet enligt försäkringsavtalslagen (2005:104). 

 

11.3  Force majeure 

Försäkringsgivaren är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om skadeutredning, utbetalning av ersättning eller 
iståndsättande av skadad egendom fördröjs pga. krig, krigs-liknande händelse, inbördeskrig, revolution eller 
uppror eller pga. arbetsmarknadskonflikt, konfiskation eller nationalisering, rekvisition, destruktion av eller skada 
på egendom genom order från regering eller myndighet. Förbehållet avseende arbetsmarknadskonflikt gäller 
även om försäkringsgivaren vidtagit eller är föremål för konfliktåtgärder.  

 

11.4  Allvarlig försummelse eller grov vårdslöshet 

Om den försäkrade orsakar skada eller förvärrar dess följder genom uppsåt eller grov vårdslöshet kan 
ersättningen sättas ned eller helt utebli. 
 

11.5  Oriktiga uppgifter vid skadefall 

Om den försäkrade har felaktigt uppgivit, förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till 
ersättning, kan den ersättning som annars skulle ha betalats ut sättas ned eller helt utebli efter vad som är skäligt 
med hänsyn till omständigheterna.  

 

11.6  Tillämplig lag 

För denna försäkring gäller i övrigt Försäkringsavtalslagen, FAL, 2005:104. Tvist angående tolkningen eller 
tillämpningen av detta försäkringsavtal eller frågor med anknytning till avtalsförhållandet skall avgöras enligt 
svensk lag i svensk domstol. 
 

11.7  Preskription 

Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning måste väcka talan mot försäkringsbolaget inom tre år efter att 
ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast 
kunde göras gällande. Annars går rätten till ersättning förlorad. Om anspråk har framställts till försäkringsbolaget 
inom denna tid, är fristen enligt första meningen alltid minst sex månader från det att bolaget har förklarat att det 
har tagit slutlig ställning till anspråket. 

mailto:skador@wrberkley.com
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11.8  Om vi inte kommer överens 

Vår målsättning är nöjda kunder. Om du inte är nöjd med vårt beslut eller hur du blivit bemött, ber vi dig att i 
första hand vända dig till den handläggare som handlagt ditt ärende. Om oenighet fortfarande råder kan du vända 
dig till: 
 
Försäkringsgivaren 
Den som inte är nöjd med beslut i ett ärende kan få det omprövat genom att skriftligen till klagomålsansvarig hos 
Försäkringsgivaren redogöra för sitt ärende och be om en omprövning av ärendet. Se adress under avsnittet 
Försäkringsgivare.  
 
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 
Om du fått ditt ärende omprövat och ändå inte är nöjd har du möjlighet att vända dig till Allmänna 
reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.  
 
Konsumenternas Försäkringsbyrå 
Du kan få allmänna upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 
24215, 104 51 Stockholm.  
 
Allmän domstol 
En försäkringstvist kan i de flesta fall även prövas av allmän domstol.  

 

12. Personuppgiftslagen 

Personuppgiftslagen (1998:204) reglerar all behandling av personuppgifter. Med behandling avses varje åtgärd eller serie av 
åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte. Uppgifter som behandlas är 
allmänna namn- och adressuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke, medborgarskap och 
hälsotillstånd. Personuppgifterna hämtas normalt från dig som försäkrad, men kan även erhållas från våra samarbets-
partners eller från försäkringsförmedlare. Uppgifterna kan, enligt lag, komma att lämnas ut till myndigheter. Vi behandlar 
personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt försäkringsavtalet, såsom administrering av försäkringen, 
utredning av skadeärenden m.m. Personuppgifterna kan även komma att användas för riskbedömning, marknads- och 
kundanalys, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering, marknadsföring och service i övrigt. Försäkringsgivaren 
är personuppgiftsansvarig. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas, eller begära rättelse, 
kan du skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad ansökan till ’’PUL-ansvarig’’ på försäkringsgivarens adress. Du kan 
även när som helst vända dig till försäkringsgivaren och begära att dina personuppgifter inte ska användas för 
direktmarknadsföring. 

 

 
 


