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Försäkringsbrev

Ev. anmärkningar skall göras inom 8 dagar.

25-1245697-06 19 08 05 - 19 10 31

559084-0467

Betalkonto 361142102

Trygga Firman Tjänsteföretag – din skräddarsydda företagsförsäkring

Rozen Clean AB
Värdshusvägen 13
181 66 LIDINGÖ

1

Verksamhet Lokalvård

Total årsomsättning 13 000 000 kr

Årspremie 53 055 kr

Försäkringsställen 1. Värdshusvägen 13, Lidingö kommun

Villkor Se Villkorsöversikt

Basbelopp för år 2019: 46 500 kr

Försäkringskontakt
Kundservice Företagsmarknad: 077-11 11 700
Mailadress: foretag@trygghansa.se
Rozen Clean AB, Fredrik Elzén: 0103308180
Skadeanmälan
Om olyckan är framme skall du anmäla detta snarast till Trygg Hansa under kontorstid 8-17.
Akut skada kan även anmälas efter kontorstid till vår skadejour.
Inbrott och rån skall dessutom alltid anmälas till polisen.
Skadeanmälan görs till tel: 0771-111 500 alt webbplats: www.trygghansa.se/foretag
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2Försäkringsbrev

Försäkringsställe 1: Värdshusvägen 13, Lidingö kommun
Försäkringsbelopp

1. Kontor

Brandförsäkring
- Självrisk 0,2 basbelopp

Vattenskadeförsäkring
- Självrisk 0,2 basbelopp

Inbrottsförsäkring
- För denna försäkringslokal gäller Skyddsklass 1
- Självrisk 0,2 basbelopp

Allrisk- och maskinförsäkring.
- Maskiner/inventarier gäller intill angivet försäkringsbelopp. Högsta värde för
  enskild maskin/inventarie: 4 000 000 kr
- Varor och kunders egendom gäller intill 1 basbelopp Förstarisk
- Ritningar, arkivalier, datainformation och programlicenser gäller intill angivet
  försäkringsbelopp.
- Självrisk 0,2 basbelopp

Försäkrad egendom
- Maskiner/inventarier 500 000 kr

Gemensamt för försäkringsstället

Rånförsäkring
Rånförsäkringen gäller för försäkrad egendom.
- Högsta ersättning vid rån av pengar, värdehandlingar och värdebevis, föremål 4 basbelopp
  helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor, ädelstenar, konstverk och ur
  avsedda att bäras, inom försäkringslokal
- Självrisk 0,2 basbelopp

Glasförsäkring
Grundskyddet omfattar skada på glasrutor upp till 5 kvm i inredning och i hyrd
lokal/byggnad (ansvar enligt hyreskontrakt) samt skada på skylt intill
2 basbelopp.
- Självrisk 0,2 basbelopp

Gemensamt för hela försäkringen

Fribelopp företagsförsäkring
Följande egendom ingår till nedan angivna belopp på samtliga försäkringsställen
där rörelsen är försäkrad. Självrisken utgör vald grundsjälvrisk på respektive
försäkringsställe
- Ritningar, arkivalier, datainformation samt programlicenser 2 basbelopp
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3Försäkringsbrev

Försäkringsbelopp
- Kunders egendom 1 basbelopp
- Pengar och värdehandlingar samt värdebevis i godkänt värdeförvaringsskåp 1 basbelopp
- Pengar och värdehandlingar samt värdebevis i lokal 0,2 basbelopp
- Arbetstagares egendom, dock ej pengar, värdehandlingar och värdebevis 0,2 basbelopp
- Högsta ersättning för skada på hyrd lokal 1 basbelopp
- Egendom som transporteras med egna transportmedel 2 basbelopp

Avbrottsförsäkring
Försäkringsbeloppet vid 12 månaders ansvarstid = totala årsomsättningen som är
angiven i försäkringsbrevet. Vid val av annan ansvarstid ändras
försäkringsbeloppet i proportion till den valda tiden.
- Årlig materialkostnad: 4 000 000 kr
- Ansvarstid: 12 månader
- Självrisk 0,2 basbelopp
- Omfattning: brand-, inbrott- och vattenskada
- Karenstid: 24 timmar

Ansvarsförsäkring 10 000 000 kr
Ansvarsförsäkringen, inkl produktansvar, gäller för person- och sakskada i
hela världen, exkl. USA och Kanada, om inte annat anges nedan.
- Egendom som bearbetas, installeras monteras m.m. Försäkringsbelopp
  2 000 000 kr. (Begränsningen avser ej entreprenadverksamhet se Särskilt
  villkor Ansvarsförsäkring vid  Entreprenadverksamhet.)
- Geografisk omfattning: Hela världen exkl USA/Kanada
- Andel omsättning i USA/Kanada: 0%
- Andel omsättning utanför Norden exklusive USA/Kanada: 0%
- Självrisk 0,2 basbelopp

Rättsskyddsförsäkring, rörelse
- Försäkringsbelopp: 5 basbelopp
- Geografisk omfattning: Norden
- Självrisken är 0,2 basbelopp vid varje tvist samt 20% av överskjutande
  kostnad.

Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 000 000 kr
- Geografisk omfattning Norden
- Självrisk 0,5 basbelopp

Krisförsäkring
Ersättning lämnas för upp till 10 behandlingstillfällen  Försäkringen gäller utan
självrisk

Försäkring för egendom i kyl och frys
Högsta ersättning 2 basbelopp. Självrisk 0,2 basbelopp.

Tjänstereseförsäkring
Nedanstående belopp gäller per försäkrad. Vård- och resekostnader ingår intill
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4Försäkringsbrev

Försäkringsbelopp
nödvändiga och skäliga kostnader. Övriga försäkringsbelopp framgår av
försäkringsvillkoren. Försäkringen gäller utan självrisk. Försäkringen gäller
inte om du reser till områden som utrikesdepartementet avråder från att resa
till.
- Personlig lösegendom och företagets egendom 40 000 kr
 -varav stöldbegärlig egendom, 20 000 kr
- Pengar 4 000 kr
- Resehandlingar 15 000 kr
- Resgodsförsening - efter 48 timmar dubbla försäkringsbeloppet 3 000 kr
- Kapitalbelopp vid  invaliditet, före fyllda 65 år 700 000 kr
- Kapitalbelopp vid dödsfall. Från 1 Januari  2010 gäller att Holmia 200 000 kr
  Livförsäkring AB (516401-6510), 106 26 Stockholm, är försäkringsgivare för
  dödsfallsförsäkringen.
- Försening vid färd med allmänt färdmedel 3 000 kr
- Resestartskydd 25 000 kr
- Krisförsäkring: högst 10 st behandlingar, Högsta ersättning 20 000 kr
- Självriskskydd på egen privat bil som medförs på tjänsteresa, dessutom vid
  skada hemma avseende privat villa/hem- och bilförsäkring, när du är på
  tjänsteresa utomlands Högsta ersättning är 10 000 kr per försäkring
- Rättsskydd (som privatperson) 150 000 kr
- Ansvarsförsäkring (som privatperson) 10 000 000 kr
- Överfallsförsäkring (fysisk personskada) ingår
- Antal anställda 0-25
- Antal resdygn upp till 200
- Andel resdygn utom Sverige högst 10 %
- Medresenär/Familjemedlem ingår inte
- Tillägg för tjänsteresor längre än 210 dagar ingår inte
- Närresor (tjänsteresor kortare än 50 km) ingår

Tjänstereseförsäkring - Avbeställningsskydd
Försäkringen omfattar avbeställningskostnader för bokad tjänsteresa där köpta
biljetter ej är ombokningsbara.
- Antal anställda 0-25
- Antal resdygn upp till 200
- Andel resdygn utom Sverige högst 10 %

Kollektiv Företagsolycksfall
Försäkringen gäller utan självrisk. Från det år den försäkrade fyller 46 år
sänks invaliditetsbeloppen med 5 %-enheter per år, lägst 200 000 kr.
- Medicinsk invaliditet / Ekonomisk invaliditet 12 / 24 Basbelopp
- Ärrersättning enligt Trygg-Hansas tabell
- Läke-, tandskade- och resekostnader, nödvändiga och skäliga kostnader
- Merkostnad under akut läkningstid intill 120 000 kr
- Merkostnad för personliga tillhörigheter intill 25 000 kr
- Hjälpmedel intill 80 000 kr
- Dödsfallsbelopp 50 000 kr
- Kristerapi Max 10 behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog
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5Försäkringsbrev

Försäkringsbelopp
- Sveda och värk enligt Trygg-Hansas tabell
- Antal anställda i företaget: 5
- Omfattning: Arbetstid & Färd
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Självrisk

Självrisken är den del av skadan som du måste betala själv. Vald självrisk framgår av
försäkringsbrevet. Genom att höja grundsjälvrisken finns möjlighet att få lägre premie. För
vissa skadehändelser gäller dock särskilda självrisker. Dessa framgår av försäkringsvillkoren.
Om särskild självrisk finns gäller alltid lägst denna. Om vald grundsjälvrisk är högre än de
särskilda självriskerna gäller den högre grundsjälvrisken.

Säkerhetsföreskrifter

Försäkringsvillkoren innehåller ett flertal så kallade säkerhetsföreskrifter som du, dina anställda,
anlitade entreprenörer eller andra uppdragstagare måste följa. Vad som avses med en
säkerhetsföreskrift framgår under rubriken Säkerhetsföreskrifter. Syftet med dessa föreskrifter
är att förhindra skador. Om dessa inte följs kan ersättningen vid skada minskas eller till
och med helt utebli.

Villkorsöversikt

Här nedanför anges de villkor som gäller för försäkringsavtalet samt en läshänvisning för
dessa. Fullständiga villkor hittar du när du loggar in på www.trygghansa.se. Instruktioner för
hur du loggar in finns på hemsidan.

När du loggat in har du dessutom tillgång till en mängd skadeförebyggande information och
du kan också följa en eventuell skadas status.

Saknar du möjlighet att hämta villkoren via vår hemsida får du gärna höra av dig, så hjälper
vi dig.

     - ring 0771-111 700
     - skriv till Trygg-Hansa, 106 26 Stockholm
     - skicka e-post till foretag@trygghansa.se
Försäkringar tecknade via försäkringsmäklare - kontakta din mäklare i första hand.

A 1:4 Villkorsinstruktion
B 2:15 Basvillkor - Företagsförsäkring
P 3:7 Produktvillkor - Rättsskyddsförsäkring
P 4:2 Produktvillkor - Förmögenhetsbrottsförsäkring
P 7:6 Produktvillkor - Tjänstereseförsäkring
P 20:5 Produktvillkor - Krisförsäkring
P 31:4 Produktvillkor - Allrisk / Maskinförsäkring
P 73:3 Produktvillkor - Kyl- och frysförsäkring
P 70:7 Allmänna villkor kollektiv olycksfallsförsäkring
SI 01:1 Särskilt villkor - Inbrottsskydd - Skyddsklass 1
A 2:9 Allmänna avtalsbestämmelser
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Gäller för försäkring
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Rozen Clean AB

Detta är en översiktlig sammanfattning som beskriver försäkringen och dess innehåll i
förenklad form. Fullständig information lämnas i förslaget till försäkringslösning,
försäkringsbrevet och i försäkringsvillkoren.

Med försäkringsinformationen vill vi lyfta fram vissa omständigheter som är av särskild
betydelse för avtalet och som kan vara till hjälp när du ska välja försäkringsskydd. Det kan
vara exempel på skadehändelser som täcks av försäkringen, situationer som inte omfattas av
försäkringen, viktiga begränsningar, säkerhetsföreskrifter med mera.

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt 2 kap 6-9 §§ socialförsäkringsbalken
och som gäller för januari månad det år skadan inträffar.

Foldrarna som beskriver skyddsklass 1, 2 samt 3 och som nämns i informationen om inbrott
under rubriken "Säkerhetsföreskrifter", finns att hämta på www.trygghansa.se/foretag.

Saknar du möjlighet att hämta foldrarna via vår hemsida får du gärna höra av dig, så hjälper
vi dig.

     - ring 0771-111 700
     - skriv till Trygg-Hansa, 106 26 Stockholm
     - skicka e-post till foretag@trygghansa.se
Försäkringar tecknade via försäkringsmäklare - kontakta din mäklare i första hand.

Innehåll sid

Rånförsäkring 1
Allrisk-/maskinförsäkring 1
Förmögenhetsbrottsförsäkring 2
Transporter med egna transportmedel 3
Glasförsäkring 4
Kyl- och frysförsäkring 4
Avbeställningsförsäkring vid Tjänsteresa 5
Fribelopp 6
Hyrd lokal 6
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Rånförsäkring

Skadehändelse Rånförsäkring gäller vid skada på försäkrad egendom vid rån och överfall.
Med rån avses tillgrepp genom våld eller under hot om våld, som innebär
trängande fara.
Vid rån inom försäkringslokalen gäller försäkringen för den försäkrade
egendomen intill de i försäkringsbrevet angivna försäkringsbeloppen.
För viss egendom gäller beloppsbegränsningar.

Begränsad/högsta Den sammanlagda högsta ersättningen för pengar, värdehandlingar och
ersättning värdebevis, föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädel-

stenar är beränsad. Dessa beloppsgränser finns angivna i ditt försäk-
ringsvillkor.

Vid rån inom försäkringstagarens lokaler på försäkringsstället, gäller
försäkringen för den försäkrade egendomen upp till de belopp som
anges i försäkringsvillkoret under högsta skyddsvärdepoäng för aktuell
skåptyp. Ersättning lämnas dock sammanlagt högst med 100 basbelopp.

Vid rån utanför försäkringslokalen gäller försäkringen upp till de försäk-
ringsbelopp som anges i försäkringsbrevet, dock högst 10 basbelopp.
Högre belopp kan avtalas.

Ersättning för kostnader för låsändring efter rån är begränsad till
2 basbelopp.

Väsentliga undantag Försäkringen gäller bland annat inte för rån av pengar, värdehandlingar
och värdebevis utanför försäkringslokal, om den som utsätts för rånet är
under 18 år. Försäkringen omfattar inte heller brotten utpressning och
kidnappning.

De fullständiga undantagen finns angivna i ditt försäkringsvillkor.

Självrisk Försäkringen gäller med den grundsjälvrisk som avtalats och som framgår
av dina försäkringshandlingar.

Allrisk-/maskinförsäkring

Skadehändelse Den här försäkringen finns som en tillvalsförsäkring till våra koncept.
Den gäller för fysisk skada som är plötslig och oförutsedd och avser
egendom som ingår i objektstyperna maskiner/inventarier, ritningar,
arkivalier, datainformation och programlicenser samt varor och kunders
egendom. Försäkringen skyddar egendomen utöver de skydd som finns
under brand-, inbrotts- och vattenförsäkringen.

Begränsad/högsta För egendomsskador i samband med demontering, montering, transport
ersättning och förflyttning inklusive därav föranledda avbrottsskador, är

ersättningen begränsad till 10 basbelopp.

För varor och kunders egendom är ersättningen begränsad till 1 bas-
belopp eller till högst 5 basbelopp, beroende på vad som avtalats.

1
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Väsentliga undantag Försäkringen täcker inte alla typer av skadehändelser, varför det är viktigt
att du själv kontrollerar i ditt försäkringsvillkor vilka undantagen är. De
nedan uppräknade undantagen är endast ett urval:

» Försäkringen ersätter inte skada genom sprängningsarbete, skadedjur,
mögel.

» Försäkringen ersätter inte skada på förbrukningsmaterial, varor och
kunders egendom som bearbetas eller monteras felaktigt.

» Försäkringen gäller inte för skada som består i förslitning, utmattning
eller för förlust av egendom som glömts, förlagts eller tappats.

» Skador genom svinn, stöld, bedrägeri och förskingring är också
undantagna.

» Försäkringen gäller inte heller för skada av annan art som kunnat
avhjälpts genom normal service eller justering eller då någon annan
åtagit sig att försäkra egendomen.

Självrisk samt Försäkringen gäller med den grundsjälvrisk som avtalats. För vissa
särskilda självrisker skadehändelser och för viss egenom gäller dock särskilda självrisker.

Självriskerna framgår av dina försäkringshandlingar.

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Skadehändelse Försäkringen gäller för försäkrads förmögenhetsförlust til följd av
anställdas brott inom försäkrad verksamhet som förövas och upptäcks
under försäkringstiden.
Försäkringen gäller också för förmögenhetsförlust till följd av
dataintrång i försäkrad verksamhet som förövas och upptäcks under
försäkringstiden.

Med förmögenhetsförlust menas direkt ekonomisk skada för den försäk-
rade och den försäkrades utomobligatoriska skadeståndsskyldighet för
direkt ekonomisk förlust för annan.

Trygg-Hansa åtar sig, vid förmögenhetsförlust som omfattas av försäk-
ringen och som överstiger tillämplig självrisk, att

» ersätta förmögenhetsförlusten
» vid krav på skadestånd föra den försäkrades talan
» betala rättegångs- och skiljedomskostnader som den försäkrade har att

svara för.

Begränsad/högsta Försäkringsbeloppet framgår av försäkringsbrevet. Vad gäller dataintrång
ersättning är den sammanlagda ersättningen vid skada begränsad till 10% av

försäkringsbeloppet.

Väsentliga undantag Försäkringen gäller bland annat inte för

» förlust orsakad av datavirus
» indirekt förlust såsom utebliven vinst
» förmögenhetsförlust som orsakats av anställd efter upptäckt
» förlust där lagervärdering eller resultaträkning är enda beviset på

förlusten (svinn).

2
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Säkerhetsföreskrifter Inventering av varulager, maskiner och inventarier ska göras minst en
gång per försäkringsår.

Den försäkrade ska anlita revisor samt genomföra de revisioner och
kontroller som är brukligt inom verksamhetsområdet. Meddelad föreskrift
av Datainspektionen eller annan tillsynsmyndighet ska följas.

Om säkerhetsföreskrifterna inte följs, kommer ersättningen att helt
bortfalla eller i vissa fall nedsättas. Full ersättning utbetalas dock om det
saknas samband mellan skadans uppkomst eller omfattning och de
angivna säkerhetsföreskrifterna. Säkerhetsföreskrifter samt påföljd finns
angivna i försäkringsvillkoret men kan även förekomma i ditt
försäkringsbrev.

Självrisk Försäkringen gäller med den grundsjälvrisk som avtalats och som framgår
av dina försäkringshandlingar.

Transporter med egna transportmedel

Skadehändelse Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på eller förlust av
försäkrad egendom som transporteras med egna transportmedel (även
hyrda eller leasade) och ingår i regel alltid i våra paketförsäkringar.

Begränsad/högsta Högsta ersättning är 2 basbelopp. Högre belopp kan i vissa fall avtalas.
ersättning

Väsentliga undantag Exempel på skador som inte ingår i försäkringen:

» skada vid yrkesmässig transportverksamhet, som till exempel
åkeriverksamhet

» skada genom svinn
» skada på egendom som tillhör till exempel ditt fordons utrustning
» skada vid lastning och lossning vid längre obevakat uppehåll
» skada då fordonet lämnats olåst.

Säkerhetsföreskrifter Vid skada genom stöld, som ersätts endast under kortare uppehåll under
transporten, gäller särskilda säkerhetsföreskrifter. Utifrån egendomens
värde och stöldbegärlighet samt förhållandena i övrigt har föreskrifterna
till syfte att förhindra stöld.

Exempel på rimliga åtgärder för att förhindra stöld är:

» inte lämna egendomen på öppet flak eller täckt med kapell när
transportmedlet lämnas utan uppsikt

» inte lämna kvar startnyckeln i transportmedlet eller i dess omedelbara
närhet

» låsa transportmedlet och dess lastutrymme såsom, takbox skåp eller
liknande när egendom förvaras där.

Det finns även särskilda säkerhetsföreskrifter för hur egendomen som
transporteras ska skyddas till exempel vid risk för regn. Även för
transportmedlet finns det säkerhetsföreskrifter som till exempel talar om
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att transportmedelet ska vara lämpligt för transporten samt att föraren
till exempel ska ha förarbevis eller körkort för transportmedlet.

Om säkerhetsföreskrifterna inte följs, kommer ersättningen att helt
bortfalla eller i vissa fall nedsättas. Full ersättning utbetalas dock om det
saknas samband mellan skadans uppkomst eller omfattning och de
angivna säkerhetsföreskrifterna. Säkerhetsföreskrifter samt påföljd finns
angivna i försäkringsvillkoret men kan även förekomma i ditt
försäkringsbrev.

Självrisk Försäkringen gäller med den grundsjälvrisk som avtalats och som framgår
av ditt försäkringsbrev.

Glasförsäkring

Skadehändelse Försäkringen gäller i huvudsak för skada på glasrutor eller skylt genom
bräckage, sönderslagning eller stöld. Även skador på försäkrad egendom
ersätts, om de uppkommit till följd av glasskadan.

De glas som avses är:

» glas i inredning
» glas i fönster,dörrar och inredning i hyrd lokal eller byggnad enligt

hyreskontrakt
» skyltar med tillhörande armatur och stativ.

Om försäkringen tecknats att gälla för byggnad ingår även:

» glas som tillhör byggnaden.

Vid ersättningsbar glasskada ersätts även målning, etsning, blästring,
larmtråd i eller på glas samt plastfilm.

Glasförsäkring ingår i regel i våra paketförsäkringslösningar.

Begränsad/högsta Glasrutor upp till 5 kvm ingår i försäkringen. Ersättningsbeloppet för skylt
ersättning inklusive stativ är begränsat till 2 basbelopp.

Väsentliga undantag Följande skador på glas, skylt eller ytbehandling ersätts ej:

» glas större än 5 kvm (kan tilläggsförsäkras)
» glas i och på byggnad under uppförande, om- eller tillbyggnad eller

omonterade glas
» skada genom sprängningsarbete
» i växthus eller egendom däri
» skada på reklamballong eller markis.

Ytterligare information finns i ditt försäkringsvillkor.

Självrisk Försäkringen gäller med den grundsjälvrisk som avtalats och som framgår
av dina försäkringshandlingar.
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Kyl- och frysförsäkring

Skadehändelse Kyl- och frysförsäkring kan ingå i många av våra paketlösningar och
gäller för skada på egendomen i stationär kyl- och frysenhet, vid
oförutsedd händelse som givit temperaturändring eller utströmning av
vätska och kylmedel.

Begränsad/högsta Ersättningen är begränsad till högst 2 basbelopp. Finns behov av ett
ersättning utökat skydd kan ett högre försäkringsbelopp avtalas, vilket då framgår

av ditt försäkringsbrev.

Väsentliga undantag Skada på själva frysanläggningen ersätts inte genom denna försäkring
utan den ingår normalt i objektstypen maskiner/inventarier, som ger skydd
vid brand-, vatten och inbrottsskador. För plötsliga och oförutsedda
skador (allrisk) på anläggningen krävs särskild maskinförsäkring.

Säkerhetsföreskrifter För kyl- och frysförsäkring med ett försäkringsbelopp överstigande 2
basbelopp, finns säkerhetsföreskrift om att larm krävs för övervakning av
temperaturen i kyl- och frysanläggning.

Om säkerhetsföreskrift inte följs, kommer ersättningen att helt bortfalla
eller i vissa fall nedsättas. Full ersättning utbetalas dock om det saknas
samband mellan skadans uppkomst eller omfattning och de angivna
säkerhetsföreskrifterna. Säkerhetsföreskrifter samt påföljd finns angivna i
försäkringsvillkoret men kan även förekomma i ditt försäkringsbrev.

Självrisk Försäkringen gäller med den grundsjälvrisk som avtalats och som framgår
av dina försäkringshandlingar.

Avbeställningsförsäkring vid Tjänsteresa

Skadehändelse Försäkringen gäller vid avbeställning av bokad tjänsteresa för den
anställde för arbetsgivarens (försäkringstagarens) räkning, hos resebyrå
eller annan leverantör av resor/arrrangemang. Försäkringen avser köpt
icke ombokningsbar biljett (resa/arrangemang) som avbokas innan avresa
från försäkringstagarens (företagets) ordinarie verksamhets ort.

Försäkringen lämnar ersättning för avbeställningskostnad avseende
biljettens (resans/arrangemangets) pris med avdrag för eventuell
återbetalning från transportföretag/researrangör under följande
förutsättningar:

» avbeställning till följd av olycksfallsskada, akut sjukdom eller dödsfall
som drabbar den anställde eller nära anhörig till den anställde

» avbeställning till följd av plötslig och oförutsedd naturhändelse av
stor omfattning, på eller i närheten av det aktuella resmålet.

Ersättning lämnas endast för de avbeställningskostnader som inte
återbetalas av transportföretag/researrangör enligt fastställda
avbeställningsbestämmelser. Ersättning lämnas inte för flygskatter.

Ersättning utbetalas till arbetsgivaren (försäkringstagaren).
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Begränsad/högsta Högsta ersättningsbelopp per avbeställd resa/arrangemang och person är
ersättning 25 000 kronor. För de försäkrade sammanlagt, dock högst 75 000 kr.

Väsentliga undantag Avbeställningsförsäkringen lämnar inte ersättning:

» om annan person anställd hos försäkringstagaren kan resa i stället
» om avbeställningen inte skett omgående, samma dag eller senast

dagen efter, när orsaken till avbeställningen blivit känd

Självrisk Avbeställningsförsäkringen gäller utan självrisk.

Fribelopp
Då företagsförsäkring tecknas som en paketlösning brukar viss
egendom alltid ingå i försäkringen. Denna egendom indelas i olika
objekttyper, till exempel Ritningar arkivalier, datainformation samt
programlicenser, Pengar och värdehandlingar samt
värdebevis, Arbetstagares egendom

I försäkringsvillkoret hittar du vilka belopp som gäller för respektive
objekttyp under rubriken Fribelopp. Har högre belopp avtalats gäller
dessa utöver fribeloppen och framgår då av försäkringsbrevet.

Hyrd lokal

Skadehändelse Om du hyr lokal, där du bedriver din verksamhet, så finns ett försäkrings-
skydd för din hyrda lokal om du skulle orsaka en skada där. Försäkringen
gäller för plötslig och oförutsedd skada på lokalen, dörrar och inre
byggnadsdelar. Försäkring för hyrd lokal brukar ingå i våra paketför-
säkringar.

Begränsad ersättning Ersättningen vid varje skadetillfälle är begränsad till högst 1 basbelopp.
I vissa fall kan högre belopp gälla. Försäkringsbeloppet framgår av dina
försäkringshandlingar

Väsentliga undantag Glasrutor i inredning och i byggnad ingår inte om du enligt hyreskontrakt
ska svara för sådana skador. Skada på glas kan tilläggsförsäkras genom
en separat glasförsäkring.

Självrisk Försäkringen gäller med den grundsjälvrisk som avtalats och som framgår
av dina försäkringshandlingar.
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