Försäkringsperiod 2019-01-01– 2019-12-31
Försäkringsnummer 1175172

Försäkringsbevis Medlemsförsäkring Grund Mellan
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.

FÖRSÄKRINGSVILLKOR

VILLKORSBETECKNINGAR

SKADEANMÄLAN

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

GRK10 Grundvillkor för konceptförsäkring, T128 Behandlingsskadeförsäkring,
T200 Utökat skydd vid terrorism
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

