
 

Förnyelseinformation Behandlingsskadeförsäkring A 730 

Från och med 2017-05-01 gäller en ny villkorsversion för Behandlingsskadeförsäkring, A 730:4.  

Nedan följer information om ändringar av betydelse. I övrigt har en del ändringar gjorts i 

förtydligande syfte och av redaktionell karaktär. Texten nedan är en förenklad beskrivning och inte 

villkorstext. Det fullständiga villkoret finns att hämta på 

www.modernaforsakringar.se/foretagindustri. 

Den nya villkorsversionen är onumrerad, motsvarande villkorspunkt i tidigare version anges inom 

parentes.  

När försäkringen gäller 
Ny villkorspunkt. Då punkten inte funnits i tidigare version har behandlingsskadeförsäkringen 
tidigare följt det allmänna villkoret avseende när försäkringen gäller. Nya villkorsversionen gäller för 
skada som orsakats under försäkringstiden och för vilken skadeståndskrav för första gången 
framställs mot försäkrad under försäkringstiden. 
 
Försäkringsbelopp - Högsta ersättning (6.) 
I nya versionen har tillkommit två nya stycken i villkorspunkten. Andra stycket avser flera 
skadeståndskrav som väsentligen grundar sig på samma orsak, där försäkringsskyddet är begränsat 
till ett försäkringsbelopp. Tredje stycket avser situationen om skada helt eller delvis kan omfattas av 
flera delmoment i försäkringsavtalet. 
 
Vad försäkringen gäller för (7.) 
Villkorspunkten har delats upp i två delar: Omfattning (första delen) och Åtagande (andra delen). I 
första delen, Omfattning, har gjorts ett tillägg i punktlistan över vilka skador som omfatta avseende 
överföring av smittämne som lett till infektion. Som underpunkter framgår även i vilka fall sådan 
skada inte omfattas samt när rätten till ersättning är utesluten. 
 
Andra delen, Åtagande, är nytt för villkoret, vari framgår vilka åtaganden Moderna har gentemot 
den försäkrade genom behandlingsskadeförsäkringen. 
 
Undantag (8.) 
- Tredje punkten är ny och avser skada som orsakas i samband med utbildning. 
- Femte punkten är ny och avser skada som har orsakats genom sådan verksamhet som omfattas av 
patientförsäkring. 
 
Självrisk (23.) 
Självrisken är ändrad från 4 000 kr vid varje skadestilfälle till 20 % av ett prisbasbelopp vid varje 
skada. Nytt andra stycke som avser självrisken vid flera skadeståndskrav som grundar sig på samma 
orsak. 
 
Definitioner - Förklaringar 
- Patient 
Delvis omformulerad. 
- Försäkrad/ den försäkrade 
Ny definition för villkoret. 


