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Betingelser for bruk av kalkulator for personskadeforsikringer
Insurance Process Management AS (heretter IPM) har utviklet kalkulator for beregning av skattefrie
engangserstatninger for personskadeforsikringer, heretter referert til som kalkulatoren og
synliggjøringstjenesten.

Kalkulator og synliggjøringstjeneste
Kalkulatoren og synliggjøringstjenesten gir en oversikt over hvilke personforsikringer du har som
ansatt. Den vil gi bedriftens ansatte en forenklet fremstilling av hva de eller deres etterlatte vil få i
erstatning ved ulykke, sykdom eller dødsfall. Beløpene som fremkommer er basert på de
opplysningene som du selv legger inn i kalkulatoren.

Ansvar og betingelser for bruk av kalkulator
Erstatningsbeløpene er ment å være veiledende og kan derfor avvike fra beregningene i et reelt
skadeoppgjør. Ved et eventuelt avvik mellom informasjonen i kalkulatoren / synliggjøringstjenesten
og det som følger av forsikringsavtalen, er det forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene for den
aktuelle avtale med kundens forsikringsgiver som gjelder.
Arbeidsgiver, forsikringsselskap, andre brukere eller utvikler av kalkulatoren kan derfor ikke trekkes
til ansvar for eventuelle konsekvenser av bruk. Disse betingelsene aksepteres ved bruk av
kalkulatoren.

Kontroll av beregninger
Kunden / arbeidsgiver har et selvstendig ansvar for å kontrollere kalkulatorens beregninger. Dersom
det hersker usikkerhet vedrørende kalkulatorens beregninger så er det kundens forsikringsgiver som
i første omgang må bekrefte / avkrefte hvorvidt beregningene er korrekt. Dersom kundens
forsikringsgiver er uenig i kalkulatorens beregninger rettes en formell henvendelse til IPM’s
supportsystem. Åpenbare feil skal meldes umiddelbart direkte til IPM sitt supportsystem.
IPM vil normalt raskt rette eventuelle feil. I enkelte tilfeller vil kundens forsikringsprogram være så
komplekst at det vil kreves en tilleggsutvikling for å få beregningene korrekt. IPM vil da foreta en
vurdering av hvorvidt denne utviklingen skal skje i egen regi eller i samarbeid med kunden. Hvis det
ikke svarer seg å foreta utviklingsarbeidet skal kunden kunne løses fra kontrakten med IPM.
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