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För- och efterköpsinformation 
Ansvarsförsäkring och Rättskyddsförsäkring 
för kennelverksamhet 

 

Detta är en översiktlig information om 

försäkringens omfattning, begränsningar samt 

föreskrifter. Observera att det är de 

fullständiga villkoren som gäller vid skada.  
 
Inledning och vad försäkringen gäller för 
Denna försäkring består av två moment, en ansvarsförsäkring 

och en rättsskyddsförsäkring. 

 

Ansvarsförsäkringen 

Ansvarsförsäkringen omfattar skadestånd för person- eller 

sakskador som uppstår i samband med verksamheten eller 

genom fel hos de produkter som verksamheten har levererat. Vi 

utreder skadeståndsfrågan, förhandlar med din motpart, svarar 

för eventuella rättegångskostnader och betalar skadestånd. 

Högsta ersättning är fem miljoner kronor.  

 

Rättsskyddsförsäkringen 

Rättsskyddsförsäkringen gäller för tvist som uppkommer i 

verksamheten. Försäkringen gäller för nödvändiga och skäliga 

kostnader som inte kan betalas av staten eller av motparten när 

du representeras av ett ombud (advokat eller motsvarande). 

 

Vem försäkringen gäller för 
Ansvarsförsäkringen och Rättsskyddsförsäkringen 

Försäkringen gäller för kennelverksamhet / hunduppfödnings- 

verksamhet om verksamheten som bedrivs har ett godkänt 

kennelnamn och är registrerat hos Svenska Kennelklubben. Om 

detta är uppfyllt gäller försäkringen för försäkringstagaren och 

dennes anställda. 

 

När försäkringen gäller 
Ansvarsförsäkringen 

Ansvarsförsäkringen gäller för skadeståndskrav som avser skada 

som inträffar under den tid försäkringen är ikraft. 

 

Rättsskyddsförsäkringen 
Huvudregeln är att försäkringen gäller för tvist som uppkommer 

under den tid försäkringen är i kraft och under förutsättning att 

försäkring funnits i en sammanhängande tid av minst två år. 

Försäkringen gäller också om de händelser eller omständigheter 

som ligger till grund för anspråket inträffat under den tid som 

försäkringen varit i kraft samt tvisten uppkommit sedan 

försäkringen trädde i kraft även om det inte gått två år.  

Försäkringen gäller även för tvist som uppkommer efter det att 

försäkringen upphört på grund av att verksamheten upphört, 

under förutsättning att de händelser och omständigheter som 

ligger till grund för anspråket inträffat under den tid 

försäkringen varit kraft samt att inte längre tid än 10 år 

förflutit.  

 
Var försäkringen gäller  

Ansvarsförsäkringenen 

Försäkringen gäller för skada som inträffar i Norden. 

 

Rättsskyddsförsäkringen 

Försäkringen gäller för tvist med motpart som har hemvist 

inom Norden. 

 

Begränsningar (vad försäkringen inte gäller för) 
Ansvarsförsäkring 

Exempel på undantag. 

• För skada på produkt, t ex hund, som den försäkrade 

levererat. 

• Arbetsskada eller annan skada som drabbar anställda. 

• Skada som orsaktas genom rådgivande verksamhet. 

 

Rättsskyddsförsäkring 

Exempel på undantagna tvister: 

• Vid småmål, det vill säga mål där tvisteföremålets värde 

understiget ett halvt prisbasbelopp. Undantaget tillämpas inte 

vid tvist på grund av försäkringsavtalet. 

• Som rör anställningsförhållanden.  

• Som gäller försäkrad i egenskap av ägare, brukare eller förare 

av motordrivet fordon, husvagn eller annat släpfordon eller av 

vatten- eller luftfarkost och där skadan kan eller skulle kunna 

omfattas av motorförsäkring. 

 

Självrisk 
Ansvarsförsäkringen 

Självrisken är 0,1 basbelopp per skada. 

 

Rättsskyddsförsäkringen 

Självrisken är 0,1 basbelopp och 20 procent av kostnaderna 

som överstiger 0,1 basbelopp. 

 

Högsta ersättningsbelopp  

Ansvarsförsäkringen 

Högsta ersättning är 5 000 000 kr per skada och maximalt 

5 000 000 kr per försäkringsår. 

 

Rättsskyddsförsäkringen 

Högsta ersättningsbelopp är 225 000 kr per skada och 

maximalt 550 000 kr för samtliga tvister som uppkommer 

under samma försäkringsår. 
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Om Länsförsäkringar och allmänt om din försäkring  
Länsförsäkringar består av 23 självständiga länsförsäkringsbolag 

som erbjuder kunderna en helhet av bank- och 

försäkringstjänster.  

 

Genom Agria Djurförsäkring erbjuds djur- och grödaförsäkring 

och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 

helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.  

 

Av ditt försäkringsbrev framgår vilket länsförsäkringsbolag som 

är din försäkringsgivare.  

 

Vi står under Finansinspektionens tillsyn. 

 

Om dina uppgifter ändras  

Det är viktigt att du talar om för oss om någon uppgift som du 

lämnat till oss förändras. Oriktiga uppgifter kan påverka din 

möjlighet att få ersättning om något skulle hända. 

 

Behandling av personuppgifter 

Detta är en kort beskrivning av hur vi behandlar 

personuppgifter. Fullständig information om hur vi behandlar 

personuppgifter finns i informationen ”Behandling av 

personuppgifter” som du hittar på vår webbplats 

lansforsakringar.se/personuppgifter. Om du vill kan du få 

informationen skickad till dig, kontakta i så fall 

Länsförsäkringar Sak AB, 106 50 Stockholm. 

 

De personuppgifter som vi samlar in om dig behandlas enligt de 

lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Uppgifterna 

samlas in för att vi ska kunna teckna och fullgöra försäkrings-

avtal, vidta åtgärder som begärts av dig innan ett avtal har 

träffats, ge en helhetsbild av ditt engagemang inom 

länsförsäkringsgruppen, framställa rättsliga anspråk och 

marknadsföring. De kan också användas till statistik, marknads- 

och kundanalyser, produktutveckling, att förebygga skador 

och övriga ändamål som framgår av den fullständiga 

informationen ”Behandling av personuppgifter”. Vill du inte att 

dina personuppgifter används till direktmarknadsföring kan du 

anmäla det till oss. 

 

I första hand använder vi uppgifterna inom länsförsäkrings-

gruppen men de kan i vissa fall lämnas till företag, föreningar 

och organisationer som länsförsäkringsgruppen samarbetar med 

inom och utanför EU och EES-området. Personuppgifter kan 

också lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga till det enligt 

lag. Uppgifter om dina sakförsäkringar kan även lämnas ut till 

personer du delar hushåll med.  

 

Du kan alltid få information om vilka personuppgifter vi 

behandlar om dig. Personuppgiftsansvarig är det bolag som står 

som försäkringsgivare på din offert eller ditt försäkringsbrev 

eller som du av annan orsak lämnat dina personuppgifter till. 

Allmänna uppgifter om dig såsom namn, kontaktuppgifter och 

uppgifter om engagemang, behandlas också i länsförsäkrings- 

gruppens gemensamma kundregister. För behandling av dessa 

uppgifter är alla bolag inom länsförsäkringsgruppen 

gemensamt personuppgiftsansvariga. 

 

 

 

 

 

Skaderegistrering  
För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning 

som baseras på oriktiga uppgifter använder sig bolaget också 

av ett för försäkringsbranschen gemensamt 

skadeanmälningsregister (GSR). Registret innehåller vissa 

uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt 

ersättning och används endast i samband med skadereglering. 

Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält någon 

skada hos annat försäkringsbolag. Bolaget kan också komma 

att lämna uppgifter till Larmtjänst som är samverkansorganet 

för försäkringsbranschen vad gäller utredning av oklara 

uppgifter och eftersökning av stulen egendom.  

Personuppgiftsansvarig för GSR är GSR AB, Box 24171, 104 

51 Stockholm. Personuppgiftsansvarig för Larmtjänst är 

Larmtjänst AB, Box 24158, 104 51 Stockholm. 

 

Anmäl ändrade förhållanden 

Om något förhållande som finns angivet i avtalet mellan dig 

och oss förändras och detta påverkar risken ska du meddela oss 

detta så fort du kan. Annars riskerar ni att helt eller delvis stå 

utan försäkringsskydd. 

 

Om vi inte kommer överens  
Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ett 

ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva ärendet.  

Kontakta i första hand den handläggare som haft ansvar för ditt 

ärende och begär omprövning. Om du inte är nöjd efter 

omprövningen kan du begära att vår skadechef överprövar 

ärendet. Du kan även vända dig till domstol för att få ditt 

ärende prövat. Dina ombudskostnader kan oftast ersättas 

genom rättsskyddet i din försäkring. Du betalar då enbart 

självrisken. 

 

Du som är konsument kan genom Konsumenternas  

försäkringsbyrå få allmänna upplysningar i frågor som rör 

försäkring.Till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) kan du 

som är konsument vända dig med tvistefrågor som inte är av 

medicinsk karaktär. 

 

När det gäller rättsskyddsförsäkring har du rätt att vid tvist som 

rör tolkning av försäkringsvillkor för rättsskyddsförsäkring 

begära prövning hos Nämnden för rättsskyddsfrågor. Du kan 

också i vissa fall även få ditt ärende prövat i Ombudskostnads-

nämnden. 

 

Om du vill veta mer 

Om du vill veta mer om försäkringen kontaktar du din 

försäkringsförmedlare som står på ditt försäkringsbrev eller 

ring vårt kundcenter på 0775-88 88 88. 

Vem som är försäkringsgivare 
Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Sak  

Försäkringsaktiebolag (publ), 106 50 Stockholm, 

organisationsnummer 502010-9681. 

Tel: 08-588 400 00 Ansvarsförsäkring.
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Kort om Säljaransvarsförsäkringen 
 

Detta är en kortfattad information om Säljar  För att kunna teckna försäkringen krävs att: 

ansvarsförsäkringen. Om du vill veta exakt vad 
■    En besiktning gjorts av en av Länsförsäkringar godkänd 

försäkringen gäller för kan du läsa det i det  
besiktningsman.

 
■    Du upplyst  besiktningsmannen om fel som du känt till. 

fullständiga försäkringsvillkoret. Fullständigt  ■    Köparen inte har tillträtt fastigheten. 

försäkringsvillkor kan du antingen få av mäklaren  ■     Besiktningen inte är äldre än sex månader när försäk- 

eller av Länsförsäkringar Sak.  ringen tecknas. 

 
När du gör en av ditt livs största affärer, är det viktigt att den  Vad försäkringen gäller för/med: 

blir så trygg och bra som möjligt. Därför rekommenderar vi  ■     Privatperson eller dödsbon som säljer en- eller tvåfamiljs- 

dig att göra en besiktning av huset. Då kan du upptäcka   fastighet. 

eventuella fel och rätta till dem innan försäljningen. Det gör  ■    Säljarens  ansvar  för dolda fel enligt jordabalken 4 kap, §19. 

också att du kan förse din bostadsannons med kvalitets-   Med dolda fel avses abstrakta fel som inte kan upptäckas 

märkningen Länsdeklarerat, och på så sätt göra huset ännu   vid en undersökning av fastigheten som varit påkallad 

mera attraktivt. När en besiktning är gjord har du som   med hänsyn  till fastighetens skick, normalt skick hos 

säljare dessutom möjlighet  att teckna  en ansvarsförsäkring   jämförliga fastigheter, samt omständigheter vid köpet. 

hos Länsförsäkringar. Den ger dig tio års skydd mot krav för  ■    Ett högsta  sammanlagda ersättningsbelopp på 750 000 

dolda fel.   kronor. I ersättningsbeloppet ingår förutom ersättning för 

konstaterad skada, även ombuds-, utrednings- och 

Gå inte i Fällan med dOlda Fel rättegångskostnader. 

Som säljare är du ansvarig för dolda fel i tio år efter försälj-  ■    En självrisk på 20 procent av gällande prisbasbelopp vid 

ningen. Det kan vara brister som varken  du eller köparen   den tidpunkten då ersättningskravets framställdes. 

känt till, och som inte upptäckts ens vid en noggrann besikt- 

ning, men som du alltså kan bli skyldig att betala  för.  Vad försäkringen inte gäller för: 

Genom att teckna  en Säljaransvarsförsäkring slipper du  Här kommer exempel på det som inte omfattas av försäk- 

oroa dig.  ringen. Om du vill veta exakt vad försäkringen gäller för kan 

Försäkringen gäller i tio år och omfattar att vi för din  du läsa det i det fullständiga försäkringsvillkoret. 

talan om köparen skulle ställa krav mot dig, samt att du får             ■    Fel som du känt till vid överlåtelsen men underlåtit att 

ersättning för det belopp  du blir skyldig att betala  på grund                 upplysa besiktningsman eller köpare om, eller som du 

av felet. Den lämnar också ersättning för eventuella utred-                   lämnat missvisande uppgifter om. 

nings- och rättegångskostnader, oavsett  om det visar sig  ■    Krav som grundas på fel eller brist som anmärkts i 

vara ett dolt fel eller inte. När tio år har gått upphör försäk-  besiktningsprotokollet. 

ringen. 

 


