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UC Direkt
Kreditförsäkring – Försäkringscertifikat 

Försäkringsperiod
Försäkringen gäller under hela den avtalade abonnemangsperioden på 
tjänsten UC Direkt.

Försäkrad
Företag som ingått avtal om tjänsten UC Direkt (nedan UC Direkt 
företag).

Vad gäller försäkringen för
•  Försäkringen gäller för ekonomisk förlust som drabbar UC Direkt  
 företag till följd av att en företagskund hamnat på obestånd* inom  
 365 dagar från att kreditupplysning tas.
•  Kreditupplysningen ska tas inom avtalstiden för tjänsten UC Direkt.
•  Omfrågat företag ska vid kreditupplysningstillfället ha riskklass 3, 4  
 eller 5.

Försäkringsbelopp
Högsta ersättning är 50 000 SEK per skada, dock max 250 000 SEK för 
samtliga skador som uppstår till följd av kreditupplysningar som tas inom 
samma avtalsperiod.

Självrisk
10% av försäkringsbeloppet utgör självrisk och avgår från utbetalnings-
beloppet. Lägst 1 500 kronor.

Försäkringsgivare
AmTrust International Underwriters Ltd., 40 Westland Row, Dublin 2, 
Irland. Försäkringsgivaren representeras i Sverige av AmTrust Nordic AB.

*För mer information om hur försäkringen gäller v g vänd!
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Huvudkontor Kontakt  Firma
UC Affärsfakta AB Växel: 08-670 90 60 E-post: ucaffarsfakta@uc.se Org.nr. 556613-0042
Årstaängsvägen 21 B Fax: 08-670 90 70 Webb: uc.se/affarsfakta 
117 88 Stockholm   



UC Direkt
Kreditförsäkring – För- och Efterköpsinformation Obligatorisk Gruppskadeförsäkring
Fullständig information om vad försäkringen täcker finner du i försäkringsvillkoren
AmTrust International Underwriters Ltd.                  2018-01-01

Gruppavtal
Till grund för försäkringen ligger ett gruppavtal, som har ingåtts 
mellan försäkringsgivaren och UC Affärsfakta AB (UCA). En 
förutsättning för den enskilda försäkringens giltighet är att 
gruppavtalet består. 

Försäkringstagare
Försäkringstagare enligt denna försäkring är UC Affärsfakta AB 
(UCA) som, på grundval av gruppavtalet och till förmån för samtliga 
företag som ingår avtal om tjänsten UC Direkt, träffat avtal om 
försäkringen med försäkringsgivaren. 

Försäkrad
Försäkrad enligt denna försäkring är företag som ingår avtal med 
UCA avseende tjänsten ”UC Direkt”( nedan UC Direktföretag). 

Vad försäkringen gäller för?
Försäkringen gäller under förutsättning att försäkrad utför en 
kreditförfrågan på sin kund innan och i samband med varje 
leverans av tjänst/produkt. Kreditförfrågan skall baseras på UC 
Direkts Företagsupplysning.
Försäkringen gäller för ekonomisk förlust som drabbar UC Direkt 
företag till följd av att en företagskund hamnat på obestånd* inom
365 dagar från att kreditupplysning tas. Vid löpande avtal om 
återkommande leverans och fakturering gäller försäkringen för 
ekonomisk förlust som drabbar den försäkrades affärsverksamhet till 
följd av att företag, till vilken den försäkrade levererat en vara eller 
tjänst, hamnar på obestånd inom 365 dagar från dagen då den 
försäkrade avsänt faktura. Detta förutsatt att faktura sänds under 
försäkringsperioden (se När gäller försäkringen? nedan) och inom 3 
månader från tidigare angiven kreditkontroll. 
Försäkringen gäller under förutsättning att:

• kreditförfrågan avseende UC Direkt företagets kund har
gjorts inom ramen för UC Direkt innan leverans av 
tjänst/produkter sker.

• omfrågad kund tillhörde UCAs riskklass 3 – 5 när 
kreditupplysning tas.

• skriftligt avtal ligger till grund för leveransen.
• den försäkrade levererat varan eller utfört tjänsten utan 

att det Omfrågade Företaget reklamerat leveransen.
• UC Direkt företaget fakturerat med max 30 dagars 

betalningsfrist med betalningspåminnelse inom 14 dagar 
från ursprunglig förfallodag samt i övrigt följt 
säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav som framgår 
av de fullständiga försäkringsvillkoren.

• kreditkontrollen sker inom försäkringsperioden (se När 
gäller försäkringen?).

Med obestånd menas enligt denna försäkring konkurs, utmätning 
eller företagsrekonstruktion och tidpunkten för när Omfrågat Företag 
ska anses hamna på obestånd är  

- vid konkurs; då konkurs är inledd vid domstol.
- vid utmätning; då utmätningen fysiskt genomförs av 

kronofogdemyndigheten.
- vid företagsrekonstruktion; då tingsrätten beslutar om 

företagsrekonstruktion.
- för Handelsbolag och Kommanditbolag uppstår också 

obestånd om minst 50 % av delägare med obegränsat 
ansvar är på obestånd enligt punkterna ovan.

- för Enskild firma uppstår också obestånd:
• vid skuldsanering; då ansökan om 

skuldsanering inkom till 
Kronofogdemyndigheten.

• vid näringsförbud; datum enligt dom om 
näringsförbud.

När gäller försäkringen?
Försäkringen gäller under hela den avtalade abonnemangsperioden 
på tjänsten UC Direkt. Detta innebär att försäkringsskyddet ges för 
Kreditförfrågan som sker inom denna tidsperiod. För löpande avtal 
gäller att även faktura sänds ut under abonnemangsperioden, (se
ovan Vad försäkringen gäller för?)

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i Sverige för Omfrågat Företag med säte i 
Sverige. 

Undantag
Ersättning lämnas inte:
- om Omfrågat Företag vid tidpunkten för UC Direktföretagets 
kreditkontroll, innehaft ett kreditbetyg som är lägre än 3 enligt UCAs 
riskklass,
- om Omfrågat Företag redan vid tidpunkten för leveransen visat 
tecken på uppenbart bristande betalningsförmåga, 
- om den försäkrade inte levererat i enlighet med upprättade avtal,
- för skada till följd av grov vårdslöshet eller uppsåt hos den 
försäkrade.

- för skada eller förlust som uppkommer i den försäkrades 
affärsverksamhet med syfte att förmedla vara eller tjänst i ett 
kommissions liknande förhållande. 

Självrisk
Självrisken är 10% av skadebeloppet dock minst 1 500 SEK per 
skada. Skador understigande detta belopp utreds inte.

Ersättningsbestämmelser
Högsta ersättning är den ekonomiska förlusten, dock högst 
50 000 SEK per skada/obestånd och 250 000 SEK per 
försäkringsperiod enligt punkten: När gäller försäkringen?.

Åtgärd vid skada
Skada ska anmälas till försäkringsgivaren via försäkrings-
förmedlaren Willis AB, UC Försäkringsservice, Box 7273, 1003 89 
Stockholm, mejl: ucaffarsfakta@willis.com, tel: 08-58709586  så 
snart som möjligt, dock senast 12 månader efter att det Omfrågade 
Företaget har hamnat på obestånd. Sker skadeanmälan senare kan 
försäkringsersättningen komma att sättas ned om 
försäkringsgivaren lidit skada,
Beträffande preskription, se 14.3.
Ersättningskravet ska innehålla:

• komplett ifylld blankett för skadeanmälan.
• verifikat på fordran som förfallit samt skriftligt avtal som 

ligger till grund för fordran.
• samtliga handlingar som kan verifiera den försäkrades 

rätt till ersättning.
• kopia på faktura samt påminnelsefaktura.
• övrig information om skadan och vilka åtgärder som 

vidtagits i syfte att erhålla betalning.  
• 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 inom ramen för avgiften och villkor avseende 
tjänsten UC Direkt till.

Om avgiften till UC inte betalats senast på förfallodagen upphör 
försäkringsskyddet och återinträder först dagen efter UCA erhållit 
betalningen.
Förnyelse och upphörande av försäkringen
Försäkringen ingår i UCAs tjänst UC Direkt och förnyas respektive 
upphör i enlighet med de villkor som gäller för denna tjänst.
Försäkringsgivarens ansvar upphör automatiskt 
- när gruppavtalet upphör att gälla,
- när den försäkrades avtal med UCA avseende tjänsten UC Direkt 
upphör. Dock har den försäkrade skydd under 365 dagar från och 
med dagen då kreditkontrollen tas enligt punkten: Vad försäkringen 
gäller för?
- om avgiften för tjänsten UC Direkt inte betalats senast på 
förfallodagen.
Preskription
Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd 
måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande 
som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde.
Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till 
försäkringsbolaget inom den tid som anges i första stycket, är fristen 
att väcka talan alltid minst sex månader från det att bolaget har 
förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket. Om talan inte 
väcks enligt denna punkt, går rätten till försäkringsskydd förlorad.
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, Grev Turegatan 14, 114 46 
Stockholm, tfn 08-440 38 00.

Personuppgiftslagen 
Försäkringsgivaren kommer att behandla den försäkrades
personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204 (PuL)
eller annat regelverk som träder i dess ställe (”PUL”) . Syftet med 
behandlingen är fullgörandet av de avtalsenliga åtagandena mot 
den försäkrade. 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 den försäkrade. Har den försäkrade
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några frågor om detta kan 
personuppgiftsombud@amtrustgroup.com kontaktas.
Enligt PuL har den försäkrade rätt att begära information om- och 
rättelse av de personuppgifter som behandlas. Den försäkrade 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 den försäkrade 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, 
Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm, tfn 08-440 38 00.

Försäkringsförmedlare
Försäkringen förmedlas av Willis AB, Box 7273, 103 89 Stockholm, 
Telefon: 08 463 89 00, epost-adress: info@willis.se,
web-adress: 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 65
SEK per sålt paket UC Direkt.. Förmedlingen omfattas av Willis ABs 
Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada. Försäkringsgivare 
vid detta avtals ingående är: Trinity Square Insurance LTD, Suite 
827 Europort, PO Box 78 Gibraltar, Tel: + 350 51801,Fax: + 350 
43870. 
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 www.uc.se/direkt eller beställas hos Willis 
AB, UC Försäkringsservice, mejl: ucaffarsfakta@willis.com, tel: 
08-58709586.


