Försäkringsperiod 2019-01-01– 2019-12-31
Försäkringsnummer 1175215

Försäkringsbevis Medlemsförsäkring Grund Stor
Detta är en sammanfattning av gällande försäkring. Fullständig omfattning framgår av försäkringsvillkoren. Om
belopp, självrisker eller texter inte överensstämmer med villkoren gäller uppgifter i detta försäkringsbevis.
Försäkringen gäller för yrkesverksam/praktiserande medlem i Fotterapeuterna som har betalat sin medlems- och
försäkringsavgift för aktuell period i enlighet med förbundets regler. Försäkringsbelopp och självrisker är angivna i
Prisbasbelopp (Pbb). Prisbasbeloppet år 2019 är 46 500 kr.

BEHANDLINGSFÖRSÄKRING

Försäkringen omfattar skyldighet att utge ersättning, enligt särskilt villkor för behandlingsskadeförsäkring. Försäkringsgivaren utreder, förhandlar och för talan vid rättegång samt utbetalar
eventuell ersättning.
Högsta försäkringsbeloppet är 2 000 000 SEK.
Självrisken är 0,05 Pbb.

ANSVARSFÖRSÄKRING

Försäkringen omfattar företagets skadeståndsansvar för sak- och personskador. Vid skadeståndskrav hjälper Försäkringsgivaren till att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger, sköta
förhandlingarna, föra talan vid rättegång samt betala eventuellt skadestånd.
Försäkringen omfattar inte skador på grund av grov vårdslöshet eller uppsåt.
Försäkringen gäller i hela världen exklusive USA och Kanada.
Försäkringsbeloppet är 10 000 000 kr per skada, dock max 20 000 000 kr per försäkringsår.
Självrisken är 0,1 Pbb.

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader (arvode för
advokat) vid tvist som kan prövas av tingsrätt, fastighetsdomstol och andra rättsinstanser. Även
skattemålstvister omfattas av försäkringen.
Vidare ersätts även andra skäliga rättegångskostnader, till exempel kostnader för hjälp av sakkunnig
som behövs för att bevisa att yrkande är korrekt.
Försäkringen innehåller vissa undantag, till exempel omfattas ej tvister som rör förhållandet mellan
arbetsgivare och arbetstagare samt tvister där värdet som yrkas inte överstiger 0,5 Pbb.
Försäkringsbeloppet är 200 000 SEK per skadehändelse, dock max 400 00 SEK per försäkringsår.
Självrisken är 0,2 Pbb, jämte 20 % av överskjutande kostnad.

KUNDOLYCKSFALL

Försäkringen gäller för kund i försäkringstagarens lokaler och omfattar personskada som
uppkommit genom olycksfall. Försäkringen omfattar ej skador i samband med behandling, då detta
omfattas av behandlingsförsäkringen. Försäkringsbeloppet är 10 Pbb vid varje skadetillfälle och
även då flera personer skadas av samma orsak och vid samma tillfälle. Försäkringen gäller utan
självrisk.

ÖVERFALLSFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller om en anställd skadas genom misshandel eller annat uppsåtligt våld i samband
med tjänsten och den ansvarige är okänd eller saknar betalningsförmåga. Försäkringen gäller under
förutsättning att den anställde är berättigad till skadestånd.
Försäkringsbeloppet är 5 Pbb och försäkringen gäller utan självrisk.

ALLRISKFÖRSÄKRING
OMFATTNING
FÖRSÄKRINGSBELOPP

Försäkringen omfattar plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom
(inklusive datorer med kringutrustning samt egen bekostad fast inredning).
Maskinerier och varor
Varav stöldbegärliga varor
Ritningar, arkivalier och datamedia
Pengar och värdehandlingar

Glas i fönster, dörr, inredning eller
skyltskåp
Skada på förhyrd lokal som medlemmen
är ansvarig för enligt hyreskontrakt
Skada på hyrd lokal, ink bostadsrätt som
medlemmen ansvarar för

400 000 SEK
0,5 Pbb
3 Pbb Första risk
2 Pbb förvarat i godkänt värdeskåp
0,2 Pbb förvarat fritt i lokal
2 Pbb vid rån
Oavsett storlek
2 Pbb
4 Pbb

Självrisken är 0,1 Pbb.
PÅ HEMMAKONTOR ELLER
ANNAN PLATS

Försäkringen gäller för försäkrad egendom som förvaras av försäkringstagaren i försäkringstagarens
bostad eller på annan plats. För egendom på hemmakontor gäller skyddskrav enligt normala
försäkringsvillkor för hem- och villaförsäkring
Högsta ersättningsbeloppet är 40 000 SEK.
Självrisken är 0,1 Pbb.

AVBROTTSFÖRSÄKRING

Försäkringen lämnar ersättning för avbrott i verksamheten som uppstår till följd av en ersättningsbar egendomsskada, exempelvis ekonomisk förlust vid driftstörning efter brand, inbrott eller
vattenskada. Företaget får även ersättning för kund- eller leverantörsavbrott inom Norden.
Avbrottet kan exempelvis bero på brandskada hos kund/leverantör och medföra att de inte kan
leverera enligt avtal.
Försäkringen omfattar inte den förlust företaget gör under avtalad karenstid och gäller för en
avbrottsförlust i högst ett år.
Försäkringsbeloppet är 40 Pbb, karensen är 24 timmar.

TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller för anställda i företaget som företar tjänsteresa under högst 180 dagar i följd för
företagets räkning. Försäkringen gäller resor i hela världen.
Försäkringsbelopp och självrisk enligt villkor.

KRISFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Försäkringen omfattar extrakostnader för krishantering som är en direkt följd av ersättningsbar råneller överfallsskada eller annan traumatisk händelse som brand, explosion eller naturkatastrof som
inträffar i samband med tjänsten. Max 10 behandlingar per drabbad, dock högst 10 Pbb per skadad.
Försäkringen gäller utan självrisk.
Försäkringen gäller om medlem råkar ut för en olycksfallsskada under arbetstid eller på direkt väg
till eller från arbetet. Försäkringen gäller utan självrisk och för obegränsat antal dygn.
Invaliditet
Dödsfall

MASKINFÖRSÄKRING

800 000 SEK
400 000 SEK

Försäkringen omfattar allriskförsäkring och gäller även för plötsligt, oförutsedda inifrån kommande
skador, så kallade maskinskador. Försäkringen omfattar även merkostnader.
Högsta ersättningsbeloppet är 75 000 SEK, första risk.
Självrisken är 0,1 Pbb.

VERKTYGSFÖRSÄKRING

Försäkringen omfattar verktyg under transport och uppehåll.
Högsta ersättningsbeloppet är 40 000 SEK, första risk.
Självrisken är 0,1 Pbb.
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FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller för skada genom förmögenhetsbrott (inklusive datamissbruk) som inträffar
inom Norden.
Högsta försäkringsbeloppet är 200 000 per skada och försäkringsår.
Självrisken är 0,5 Pbb.

FÖRSÄKRINGSVILLKOR

Detta försäkringsbevis innehåller endast en kortfattad information. Observera att de fullständiga
villkoren kommer att ligga till grund för reglering av inträffad skada. De kan beställas av Nordic
Gruppförsäkring.

VILLKORSBETECKNINGAR

GRK10 Grundvillkor för konceptförsäkring, T128 Behandlingsskadeförsäkring,
T171 Överfallsförsäkring, GRT40 Grundvillkor för tjänstereseförsäkring, T185 Verktygsförsäkring,
T181 Biltransportförsäkring, GRF80 Grundvillkor för Förmögenhetsbrottsförsäkring,
T200 Utökat skydd vid terrorism

SKADEANMÄLAN

Telefon: 0771–160 161 , Fax: 08-790 03 05
E-Post: skadorforetag@svedea.se
Postadress: Svedea AB, Box 3489, 103 69 Stockholm

FÖRSÄKRINGSKONTAKT

Försäkringen handläggs av Nordic Gruppförsäkring.
Tel: 0470–75 12 00, Fax: 0470–75 12 99
E-post: info@nordic.se
www.nordic.se

FÖRSÄKRINGSGIVARE

HDI Global Specialty SE med säte i Tyskland. Organisationsnummer 211924, genom representant
Svedea AB. www.svedea.se

INBROTTSSKYDD
För inbrottsförsäkringen gäller att försäkringslokalen ska uppfylla mekaniskt inbrottsskydd i lägst
skyddsklass 1. Nedan följer några anvisningar för inbrottsskydd:
Försäkringslokalens omslutningsyta ska i sin helhet ge ett efter förhållandena bra skydd mot
inbrott. Ett inbrottsskydd ska försvåra för obehöriga att ta sig in i lokalen och även försvåra
bortförande av egendom. Dessutom ska inbrottsskyddet verka avskräckande för en eventuell
angripare. Tänk på att god belysning och fri insyn även minskar risken för inbrott.
I omslutningsytan ingår väggar, golv, tak samt dörr, port, lucka och fönster med tillhörande låsoch reglingsanordningar. Inbrottsskyddets alla delar ska vara i gott skick och monterade enligt
tillverkarens anvisningar. Tänk även på följande
•
•
•
•

Utåtgående dörr ska ha godtagbar bakkantssäkring
Lås med enbart snedställd låskolv är inte godkänt.
Ett godkänt lås får ej ha vred på insidan, om vredet inte kan spärras eller frikopplas
Om det sammanlagda värdet av datorer som förvaras i samma försäkringslokal överstiger 1
PPbb ska öppningsbart fönster vara stängt och låst med godkänt fönsterlås.

Stöldskyddsföreningen anger normer för vad som enligt ovan avses med godkänd och godtagbart.
Kontakta gärna en låssmed för vidare information.

