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Försäkringstagare 

Försäkringstagare enligt denna försäkring är UC Affärsfakta AB (UCA) som, på grundval av gruppavtalet och till förmån för samtliga under 

punkten 4 angivna kunder, träffat avtal om försäkringen med försäkringsgivaren.  

 

Försäkrad 

Försäkrad enligt denna försäkring är privatperson eller företag som för beställning av vara eller tjänst anlitar en av UCA certifierad ”Trygg 

Företagare” (”Certifierat Företag”), och i samband härmed mottar ett giltigt ”Trygg Företagare certifikat” inklusive Försäkringscertifikat i 

original från det Certifierade Företaget.  

 

Vad gäller försäkringen för?  

Försäkringen gäller för ekonomisk förlust som drabbar den försäkrade till följd av att det Certifierade Företag, till vilket den försäkrade betalat 

ett förskott för beställd vara eller tjänst, hamnar på obestånd inom 180 dagar från och med dagen då förskottsbetalningen skedde.  

 Med obestånd menas enligt denna försäkring t ex konkurs, utmätning eller företagsrekonstruktion. 

 

När gäller försäkringen? 

Varje försäkringsperiod är 3 månader och försäkringen gäller från och med det datum som anges på ”Trygg Företagare certifikatet”. 

Försäkringen gäller för inbetalning av förskott som sker inom försäkringsperioden till Certifierat företag. 

 

Var gäller försäkringen? 

Försäkringen gäller i Sverige avseende vara eller tjänst som beställs för levererans i Sverige.   

 

Undantag 

Ersättning lämnas inte: 

• för skada eller förlust som har sin grund i att för branschen sedvanliga rutiner inte har upprättats eller följts,  

• om den försäkrade inte kan verifiera förskottet via kontoutdrag samt bekräftat avtal som reglerar förskottsbetalningen, 

• om Certifierat Företag redan vid tidpunkten för beställning av varan eller tjänsten visat tecken på uppenbart bristande leveransförmåga, 

• om den försäkrade inte kan verifiera hur stor del av förskottsbetalningen som förlorats med hänsyn till att viss del av leveransen 

genomförts,  

• skada till följd av grov vårdslöshet eller uppsåt hos den försäkrade  

 

Självrisk 

1 000 SEK per skada. Skador understigande 1 000 SEK utreds och ersätts ej.   

 

Ersättningsbestämmelser 

En förutsättning för ersättning är att tidpunkten för skadans inträffande kan specificeras och skadehändelsen beskrivas.  

 Högsta ersättning är differensen mellan erlagt förskott och värdet på levererad vara eller tjänst, dock högst 25 000 SEK per uppdrag med 

avdrag för självrisk 1 000 SEK.  

 

Åtgärd vid skada 

Skada ska anmälas till försäkringsgivaren via försäkringsförmedlaren Willis AB, UC Försäkringsservice, Box 7273, 103 89 Stockholm, e-post: 

ucaffarsfakta@willis.com tel: 08-587 095 86 så snart som möjligt, dock senast 12 månader efter att det Certifierade Företaget hamnat på 

obestånd. Sker skadeanmälan senare kan försäkringsersättningen komma att sättas ned om försäkringsgivaren lidit skada. 

 

Ersättningskravet ska innehålla: 

• Komplett ifylld blankett för skadeanmälan, 

• Trygg Företagare folder med Försäkringscertifikat i original 

• kopia av det skriftliga avtalet mellan Certifierat Företag och den försäkrade, 

• information om skadan och vilka åtgärder som vidtagits 

• verifikation av inbetalt förskott och eventuellt övriga handlingar som försäkringsgivaren behöver för att korrekt kunna bedöma rätten till 

ersättning 

 

Om den försäkrade i bedrägligt syfte uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för skadefallets bedömning, gäller inte försäkringen. 

 

 

Allmänna avtalsbestämmelser 

Premiebetalning 

Premien betalas av UCA i enlighet med gruppavtalet. 

 



Förnyelse och upphörande av försäkringen 

Försäkringen ingår i UCAs tjänst Trygg Företagare och förnyas respektive upphör i enlighet med de villkor som gäller för denna tjänst.   

 

Försäkringsgivarens ansvar upphör automatiskt  

• när gruppavtalet upphör att gälla, 

• när det Certifierade Företagets avtal med UCA upphör. Dock har den försäkrade skydd under certifikatets återstående giltighetstid för 

förskott som betalats under försäkringsperioden enligt punkterna: Vad försäkringen gäller för? och När försäkringen gäller? 

 

Tillämplig lag och behörig domstol 

För försäkringsavtalet ska svensk lag gälla. Tvist angående avtalet ska prövas av svensk domstol.   

 Är försäkringstagaren inte nöjd med lämnat beslut i samband med skada, kan beslutet prövas av försäkringsgivaren, genom att kontakta 

AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, tel: 08-440 38 00. 

 

Personuppgiftslagen  

Försäkringsgivaren kommer att behandla försäkringstagarens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204 (PuL). Syftet 

med behandlingen är fullgörandet av de avtalsenliga åtagandena mot försäkringstagaren. Personuppgifterna utgör vidare underlag för 

marknads- och kundanalys, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering, marknadsföring och service i övrigt. Personuppgifterna 

kan komma behandlas av andra bolag som försäkringsgivaren samarbetar med för utförandet av det uppdrag försäkringsgivaren har från 

försäkringstagaren. Har försäkringstagaren några frågor om detta kan personuppgiftsombud@amtrustgroup.com kontaktas. 

 Enligt PuL har försäkringstagaren rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som behandlas. Försäkringstagaren 

kan därför kostnadsfritt ta del av de registrerade uppgifterna en gång per år. Sådan begäran framställs till personuppgiftsombudet på adress 

som framgår nedan och ska vara undertecknad av den sökande. Önskar försäkringstagaren begära rättelse av felaktig personuppgift, 

vänligen kontakta personuppgiftsombudet. 

 

Försäkringsgivare 

Försäkringsgivare för denna försäkring är AmTrust International Underwriters Ltd. 40 Westland Row, Dublin 2, Irland. Försäkringsgivaren 

representeras i Sverige av AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, tel: 08-440 38 00. 

 

Försäkringsförmedlare 

Försäkringen förmedlas av Willis AB, Box 7273, 103 89 Stockholm, tel: 08-463 89 00, e-post: info@willis.se, webb: www.willis.se   

 

Tillsynsmyndighet för försäkringsförmedlingsverksamheten är Finansinspektionen. 

  

Willis ABs organisationsnummer är 556426-5295 och bolaget är registrerat hos Bolagsverket. Registreringen avser all slags skadeförsäkring. 

I Willis förmedlingsuppdrag ingår bl a viss administration och skadereglering och för detta erhåller Willis 75 SEK per sålt paket UC Trygg 

Företagare. Förmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada. Försäkringsgivare vid detta avtals 

ingående är: AIG Europe Limited, The AIG Building,58 Fenchurch Street, London EC3M 4 AB. 

 

Eventuella anmärkningar och klagomål på försäkringsförmedlaren Willis AB avseende förmedling av denna försäkring skall framföras till: 

Klagomålsansvarig, Åsa Ekvardt Willis AB, Box 7273, 103 89 Stockholm, klagomalsansvarig@willis.com, tel: 08-463 89 00.  

 

 

 

* För komplett information se de fullständiga villkoren. Dessa kan laddas ner på http://info.willis.com/site/UCAffarsfakta eller beställas hos 

Willis AB, UC Försäkringsservice, e-post: ucaffarsfakta@willis.com, tel: 08-587 095 86. 

 


