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Försäkringsbrev

Sid 1

25-1161698-02
Datum

2015 12 07
Försäkringsnummer

Försäkringstid

25-1161698-02

15 12 10 - 16 11 30

Organisationsnr/Personnr

Rm Relining & Bygg AB
Ervallakroken 15
124 66 BANDHAGEN

559024-5527
Betalningssätt

EAFB2V07 20151207122231943910350

Betalkonto 351241771

Verksamhet

Värme-, gas-, vatten-, avlopps- och sanitetsinstallation

Total årsomsättning

2 000 000 kr

Årspremie

Se Betalkontofaktura

Kundtillhörighet

Småföretagarnas Riksförbund

Försäkringsställen

1. Symmetrivägen 12, Upplands-bro kommun

Villkor

Se Villkorsöversikt

Basbelopp för år 2015/2016:

44 500 kr/44 300 kr

Försäkringskontakt
Marco Nicolaidis: 075-2432084, Kundservice Företagsmarknad: 077-11 11 700
Mailadress: marco.nicolaidis@trygghansa.se
Rm Relining & Bygg AB, Resul Tosun: 0762526033
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

Ev. anmärkningar skall göras inom 8 dagar.
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Sid 2

Försäkringsbrev
25-1161698-02
Datum

2015 12 07

Omfattning
Försäkringsbelopp
ROT-försäkring för entreprenadverksamhet
- Skada på befintlig egendom som är föremål för reparation, om- och tillbyggnad
(ROT)
- Självrisk 0,2 basbelopp
Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga - Småföretagarnas RF
Den här försäkringen gäller för medlemmar i Småföretagarnas Riksförbund.
Försäkringen gäller utan hälsodeklaration. Den gäller dock inte vid avbrott
på grund av sjukdom, skada eller kroppsfel och följder därav samt därtill
sammanhängande sjukdomstillstånd som är känd när försäkringen tecknades. Vid
nytt skadefall gäller försäkringen inte vid arbetsoförmåga orsakad av samma
sjukdom, skada eller kroppsfel och följder därav samt därtill sammanhängande
sjukdomssymptom som är relaterade till tidigare skadefall där ersättning
lämnats under hela ansvarstiden.
- Karenstid: 30 dygn
Resul Tosun 820415-0919
Mazda Sabor Mohajer 820405-5795
Rättsskyddsförsäkring
- Självrisken är 0,2 basbelopp vid varje tvist, samt 20% av överskjutande
kostnad.
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Allriskförsäkring arbeten och hjälpmedel på arbetsområde
- Arbeten, högsta ersättning = total årsomsättning
- Arbetstagares egendom
- Hjälpmedel
- Högsta ersättning vid stöld ur transportmedel är angivet belopp för arbeten
respektive hjälpmedel, dock högst 5 basbelopp
- Självrisken vid stöld ur transportmedel är 0,3 basbelopp
- Självrisk 0,2 basbelopp
Allriskförsäkring eget kontor
Som grundkrav gäller inbrottsskyddsklass 1 (dock ej bostad). Vid förvaring av
egendom i bostad gäller som särskild föreskrift att fönster ska vara stängda
och reglade samt dörrar låsta.
- Maskiner/inventarier/ritningar, arkivalier, datainformation, programlicenser i
kontor
- Pengar och värdehandlingar samt värdebevis i lokal - gäller ej vid rån
- Pengar och värdehandlingar samt värdebevis i godkänt värdeförvaringsskåp gäller ej vid rån
- Pengar och värdehandlingar samt värdebevis vid rån. Vid rån utanför
försäkringsstället gäller särskild beloppsbegränsning enligt villkorspunkt 1.7.4
- Självrisk 1 500 kr

1 000 000 kr

60 000 kr
60 000 kr
5 basbelopp

2 000 000 kr
0,2 basbelopp
250 000 kr

50 000 kr
0,2 basbelopp
20 000 kr
20 000 kr

Allriskförsäkring egen verkstad eller lager
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Sid 3

Försäkringsbrev
25-1161698-02
Datum

2015 12 07

Försäkringsbelopp
Som grundkrav gäller inbrottsskyddsklass 1 (dock ej bostad). Vid förvaring av
egendom i bostad gäller som särskild föreskrift att fönster ska vara stängda
och reglade samt dörrar låsta.
- Varor, maskiner, inventarier
- Självrisk 1 500 kr

500 000 kr

Avbrottsförsäkring
Försäkringsbeloppet = totala årsomsättningen som är angiven på sid 1 i
försäkringsbrevet. Ansvarstiden är 12 månader. Karenstiden är 1 dygn. Kund- och
leverantörsavbrott ingår intill 1 000 000 kr.
- Självrisk 0,2 basbelopp
Ansvarsförsäkring
Försäkringen gäller för person- och sakskada som inträffar inom Norden.
- Självrisk 0,2 basbelopp

10 000 000 kr

Krisförsäkring
- Gäller för 10 behandlingstillfällen. Ingen självrisk .
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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
- Ärrersättning enligt Trygg-Hansas tabell
- Läke-, tandskade- och resekostnader, nödvändiga och skäliga kostnader
- Merkostnad under akut läkningstid
- Merkostnad för personliga tillhörigheter
- Hjälpmedel
- Dödsfallsbelopp
- Kristerapi Max 10 behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog
- Antal anställda i företaget: 2
- Omfattning: Arbetstid & Färd

18 / 36 Basbelopp

intill 120 000 kr
intill 25 000 kr
intill 80 000 kr
50 000 kr

Förändringsskydd för småföretagare
Försäkringen omfattar ett förändringsskydd för företag med årsomsättning upp
till 20 miljoner kr som innebär utökad trygghet under försäkringsperioden.
Förändringsskyddet omfattar även bilförsäkringen i Trygg-Hansa för företagsägd
personbil och lätt lastbil i fordonsklass 92.
Trygga Firman
Följande fördelar ingår:
- Expertteam: Branschkunniga försäkringsrådgivare tillhandahåller snabb och
personlig kundservice 0771-111 700, vardagar 07.30-18.00.
- Skräddarsydd försäkringslösning: En bedömning av försäkringsrisker i
verksamheten samt en behovsanpassad skräddarsydd försäkringslösning, se
offert och försäkringsbrev. Vid behov av besiktning av verksamheten genomförs
denna av våra egna risk- och säkerhetsingenjörer.
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Försäkringsbrev

Sid 4

25-1161698-02
Datum

2015 12 07

Försäkringsbelopp
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- Försäkringskoll: Minst en årlig genomgång i syfte att säkerställa att
befintligt försäkringsskydd överensstämmer med den försäkrade verksamhetens
behov och förväntningar.
- Skadehantering: Enklare skador regleras direkt per telefon
0771-111 500 vardagar 08.00-17.00. Skada kan även anmälas via
www.trygghansa.se.
- Skadehantering större skador: Mer komplicerade skador hanteras av
specialister. Vi har ett rikstäckande nät av besiktningsmän samt skadejour
0771-111 500 dygnet runt.
- Internetkontoret Mina Sidor: Internettjänst som tillhandahåller möjligheten att
se verksamhetens samtliga försäkringar, utföra ändringar och kompletteringar i
befintligt försäkringsinnehav, samt att följa eventuellt skadeärende.
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Försäkringsbrev

Sid 5

25-1161698-02
Datum

2015 12 07

Tilläggsförsäkringar
Här presenteras ett urval av tillägg som inte ingår i företagets nuvarande försäkringslösning men
som ni kan lägga till. Ring oss så ser vi till att företaget blir rätt försäkrat.
Du når våra experter vardagar 7.30-18.00 på 0771-111 700.
Du kan också tala med din personliga försäkringsrådgivare.
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Ansvarsförsäkring vid nyckelförlust
Cisternförsäkring
Container och egendom i container
Förmögenhetsbrottsförsäkring
Tjänstereseförsäkring
Tjänstereseförsäkring - Avbeställningsskydd
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Försäkringsbrev

Sid 6

25-1161698-02
Datum

2015 12 07

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.
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- ring 0771-111 700
- skriv till Trygg-Hansa, 106 26 Stockholm
- skicka e-post till foretag@trygghansa.se

A 1:3
B 26:1
P 3:5
P 5:5
P 20:4
P 160:1
P 202 :4
P 70:6
A 2:5

Villkorsinstruktion
Basvillkor - Småföretagsförsäking allrisk
Produktvillkor - Rättsskyddsförsäkring
Produktvillkor - Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga, Fasta kostnader
Produktvillkor - Krisförsäkring
Produktvillkor - Entreprenadförsäkring
Produktvillkor - Förändringsskydd
Allmänna villkor kollektiv olycksfallsförsäkring
Allmänna avtalsbestämmelser

Trygg-Hansa Försäkring filial • 106 26 Stockholm • Bolagsverket organisationsnummer 516404-4405 • VAT SE 663000-077301 • Bankgiro 5097-1282 • Plusgiro 495 91 02-7
Försäkringsgivare Codan Forsikring A/S • Säte Frederiksberg • Erhvervsstyrelsen CVR 10529638. Trygg-Hansa ingår i den skandinaviska försäkringsgruppen Codan Trygg-Hansa.

3831279-01-N-DNK-00000

Gäller för försäkring

25-1161698-2

Försäkringsinformation
Gäller från 2015 12 10

Försäkringstagare

Rm Relining & Bygg 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 lagen (1962:381) om allmän försäkring
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

Innehåll

sid

Förändringsskydd för småföretagare
Kollektiv Företagsolycksfall
Avbrottsförsäkring
Ansvarsförsäkring
Entreprenadförsäkring
Försäkring för befintlig egendom (ROT)
Rättsskyddsförsäkring
Avbrottsförsäkring vi arbetsoförmåga - Fasta
kostnader
Krisförsäkring
Personuppgiftslagen

1
1
3
4
5
9
10
10
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11
11
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Förändringsskydd för småföretagare

Gemensamma
bestämmelser

Vid gällande företags- och motorfordonsförsäkring i Trygg-Hansa utökas
försäkringen att gälla med nedan Förändringsskydd.
Försäkringen gäller för företag med högsta årsomsättning om 20
miljoner kr/år. Med tillämpning av övriga för försäkringen gällande villkor
gäller detta tilläggsvillkor. Förändringsskyddet träder in då förändringen
inte meddelats Trygg-Hansa och gäller för nedan angivna förändringar
som blir aktuella under befintlig försäkringsperiod fram till försäkringens
huvudförfallodag. En förutsättning för försäkringens giltighet är att
uppgifterna i försäkringsavtalet uppdaterats i tidigare försäkringsperiod.
Med ändring av 1.3 Premiebetalning(Allmänna avtalsbestämmelser) gäller
att tilläggspremie, för att ändra försäkringen i efterhand, betalas i
efterskott räknat från senaste huvudförfallodag.

Företagsförsäkring
Årsomsättning

Försäkringen gäller om årsomsättningen förändras under försäkringsåret.

Flytt till annan adress

Egendomsförsäkringen gäller även om verksamheten flyttas till annan
adress/lokal inom Sverige och gällande säkerhetsföreskrifter är uppfyllda,
till exempel inbrottsskyddsklassen.

Utökning av antal
anställda

Tjänstereseförsäkringen som bland annat baseras på antal anställda gäller
även om antalet anställda utökas.

Investering i
maskiner/inventarier

Försäkringen gäller obegränsat för investeringar för maskiner/inventarier.

Motorfordonsförsäkring(personbil
och lätt lastbil)
Försäkringen gäller om den i försäkringsbrevet angivna körsträcka
överskrids på grund av att verksamhetens geografiska område ändrats.

Flytt till annan adress

Försäkringen gäller om verksamheten flyttas till annan adress inom
Sverige.

Ombyggnation - från
personbil till lätt lastbil

Om bilen byggs om så att ombyggnationen innebär omklassning från
personbil till lätt lastbil, gäller försäkringen efter genomförd
registreringsbesiktning när nya tekniska uppgifter finns registrerade hos
Transportstyrelsen.

Eftermonterad
utrustning

Om bilen under året utrustas med ljud/bildutrustning så omfattas
utrustningen av försäkringen. Högsta ersättning är 40 000 kr.
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Ändrad körsträcka

1
Trygg-Hansa Försäkring filial • 106 26 Stockholm • Bolagsverket organisationsnummer 516404-4405 • VAT SE 663000-077301 • Bankgiro 5097-1282 • Plusgiro 495 91 02-7
Försäkringsgivare Codan Forsikring A/S • Säte Frederiksberg • Erhvervsstyrelsen CVR 10529638. Trygg-Hansa ingår i den skandinaviska försäkringsgruppen Codan Trygg-Hansa.

3831279-01-N-DNK-00000

Kollektiv Företagsolycksfall

Anslutningen är obligatorisk. Alla i gruppen omfattas av försäkringen.
Försäkringen gäller för olycksfall som drabbar den försäkrade gruppen
under försäkringstiden. Försäkringen gäller för olycksfallskada.

Olycksfallsbegreppet

Ett olycksfall är en kroppsskada som drabbat den försäkrade ofrivilligt
genom plötslig yttre händelse, ett utifrån kommande våld mot kroppen olycksfallsskada. Olycksfallsbegreppet förklaras i sin helhet i
försäkringsvillkoret.

Gruppföreträdare

Gruppen ska utse en gruppföreträdare som företräder gruppen i förhållande till Trygg-Hansa. Gruppföreträdaren ska bland annat föra
register över vilka personer som omfattas av försäkringen samt intyga att
den person som skadats omfattas av försäkringen.

Vad försäkringen
gäller för
.

Här nedan följer en beskrivning av försäkringsomfattningar. Av
försäkringsbrevet framgår vilken omfattning som försäkringen gäller med.

Medicinsk invaliditet

Försäkringen lämnar ersättning för en bestående nedsättning av den
fysiska eller psykiska funktionsförmågan. Försäkringen gäller vid
olycksfall och ersättningen beror på hur stor invaliditetsgrad skadan har
medfört. Försäkringsbeloppet är valbart. Vid invaliditetsgrad över 50%
beräknas ersättningen utifrån det dubbla beloppet.

Ekonomisk invaliditet

Försäkringen lämnar ersättning för en bestående nedsättning av den
försäkrades arbetsförmåga. Ersättningen beror på hur stor invaliditetsgrad
skadan medfört. Den kan vara mellan 50 % och 100 %. Vid nedsatt arbetsförmåga beräknas ersättningen på dubbla försäkringsbeloppet.

Ärrersättning

Försäkringen lämnar ersättning för ärr orsakat av en olycksfallsskada.
Bedömningen görs tidigast 1 år från skadan. Ersättning lämnas enligt
Trygg-Hansas tabell.

Läke-, tandskade- och
resekostnader

Försäkringen ersätter kostnader för läkarbehandling och tandvård till följd
av ett olycksfall, i som längst 5 år efter skadan. Dessutom kan ersättning
lämnas för resor till och från sjukhus eller vårdcentral. Nödvändiga och
skäliga kostnader ersätts.

Merkostnader

Vid skada som krävt läkarbehandling kan ersättning lämnas för merkostnader under den akuta behandlingstiden. Det kan t ex vara kläder eller
glasögon som skadats vid olycksfallet, upp till 25 000 kr. Andra
nödvändiga och skäliga merkostnader (ej förlorad arbetsinkomst) under
den akuta behandlingstiden, upp till 120 000 kr.

Hjälpmedel

Om den försäkrade efter den akuta behandlingstiden fortfarande har
nedsatt funktionsförmåga kan ersättning lämnas för kostnader för
hjälpmedel, upp till 80 000 kr.
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Vem försäkringen
gäller för
.
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Dödsfallsbelopp

Om den försäkrade avlider på grund av olycksfall betalas ett dödsfallsbelopp ut till den försäkrades dödsbo med 50 000 kr.

Kristerapi

Efter en traumatisk upplevelse som en svår olycka eller en nära anhörigs
död, kan den försäkrade drabbas av en krisreaktion och behöva träffa en
psykolog. Max 10 behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog.

Viktiga begränsningar

Försäkringen gäller inte för olycksfall som inträffat innan gruppen
tecknade försäkringen. Ersättning lämnas inte för kostnader som ersätts
från annat håll, exempelvis kommun eller landsting, enligt lag, kollektivavtal eller internationell konvention.
Om den försäkrade fyllt 18 år kan ersättningen sättas ned eller utebli helt
om olycksfallet har samband med att den försäkrade varit påverkad av
alkohol eller andra berusningsmedel, sömnmedel, narkotiska preparat
eller genom felaktig användning av läkemedel. Detsamma gäller om den
försäkrade utför eller medverkar till brottslig handling som enligt svensk
lag kan leda till fängelse.

Avbrottsförsäkring
Skadehändelse

Avbrottsförsäkringens syfte är att täcka de förluster som uppkommer till
följd av en inträffad egendomsskada, till exempel en brand. Försäkringen
ersätter, dels de fasta kostnader (löner, hyror, avskrivningar, räntor, fasta
avgifter med flera) som kvarstår i ditt företag, dels den vinst som ditt
företag skulle ha gjort om egendomsskadan inte hade inträffat.
Försäkringen ersätter med andra ord bortfall av täckningsbidrag.
Utöver detta ersätts i regel också skäliga extrakostnader för att hålla
verksamheten i gång helt eller delvis. Vad som gäller just din försäkring
framgår av ditt försäkringsbrev och av försäkringsvillkoren.
Övriga skador som avbrottsförsäkringen i regel kan ersätta är skador som
beror på:
» oförutsett avbrott i tillförsel av el, gas, vatten eller värme från
inkommande serviceledning upp till 1 000 000 kr
» om tillgängligheten till rörelsen hindras vid myndighetsutövning upp
till 1 000 000 kr
» skada hos kund eller leverantör upp till 1 000 000 kronor.
Ansvarstiden (den längsta tid under vilken avbrottsersättning lämnas) är
normalt 12 månader. Aktuell ansvarstid anges i ditt försäkringsbrev.
Karenstiden (den tid då ersättning inte lämnas) är lägst 24 timmar.
Karenstiden anges i ditt försäkringsbrev eller i ditt försäkringsvillkor.
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Begränsad/högsta
ersättning

Försäkringsbeloppet, den högsta ersättningen, är i regel lika med din
försäkrade verksamhets årsomsättning. Årsomsättningen skall utgöra
försäljningsvärdet enligt senast avslutat räkenskapsår för såld, levererad
vara och/eller utförda tjänster, exklusive moms.
Försäkringsbeloppet kan ibland beräknas på det försäkringsmässiga
täckningsbidraget i stället. Detta utgörs av försäljningsvärdet för såld
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levererad vara eller utförda tjänster exklusive moms, minskat med så
kallade rörliga kostnader (material-/varukostnad, frakter, rörlig del av el,
vatten, telefon med mera).
Ditt aktuella försäkringsbelopp finns i dina försäkringshandlingar.
Väsentliga undantag

De vanligaste undantagen då ersättning inte lämnas är:
» då den försäkrade underlåter och dröjer med att vidta lämpliga
åtgärder för att återuppta eller upprätthålla driften
» att den försäkrade har bristande försäkringsskydd eller brist på kapital
» för vite genom utebliven eller försenad leverans och liknande.

Självrisk

Grundsjälvrisken framgår av dina försäkringshandlingar. Vid samtidig
avbrotts- och egendomsskada avdrages endast en självrisk, den högsta.

Ansvarsförsäkring
Skadehändelse

Försäkringen omfattar person- och sakskada, inklusive produktansvar,
som försäkringstagaren kan bli skadeståndsskyldig för enligt allmänna
skadeståndsrättsliga regler eller allmänna leveransbestämmelser utgivna
av branschorganisation inom den försäkrades verksamhetsområde.
Försäkringen omfattar dessutom ren förmögenhetsskada enligt
personuppgiftslagen och miljöbalken med vissa begränsningar. I de fall
försäkringen inte omfattar en sak - eller personskada omfattar försäkringen
inte heller förmögenhetsskada till följd av de undantagna skadan. Vid
skadeståndskrav som överstiger tillämplig självrisk och som omfattas av
försäkringen åtar sig Trygg-Hansa att utreda om skadeståndsskyldighet
föreligger, förhandla med den som kräver skadestånd, föra försäkrads
talan vid rättegång och betala det skadestånd som försäkrad är skyldig
att betala.

Begränsad/högsta
ersättning

Försäkringsbeloppet för ansvarsförsäkring är normalt 10 000 000 kronor.
För vissa skadehändelser, såsom
» skada i samband med lyft eller transport
» kostnader för låsbyte i samband med att omhändertagen nyckel
kommit bort
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är ersättningen begränsad, vilket närmare framgår av försäkringsvillkoret.
Väsentliga undantag

Den allmänna ansvarsförsäkringen omfattar i regel inte ren
förmögenhetsskada, vilket menas ekonomisk skada som uppkommit utan
samband med att någon lider person- eller sakskada. Skadetypen
förekommer bland annat inom rådgivande verksamhet och kan
tilläggsförsäkras. Dock har vi för denna försäkring uttökat omfattningen
till att gälla ren förmögenhetsskada vid ansvar enligt personuppgiftslagen
och miljöbalken med begränsningar, vänligen se villkoret. Exempel på
andra undantag är det köprättsliga ansvaret för skadapå levererad
egendom eller skadeståndsskyldighet som grundas på garanti eller
utfästelse som den försäkrade åtagit sig utöver branschens gällande
standardavtal.

Säkerhetsföreskrifter

För så kallade heta arbeten gäller säkerhetsregler utarbetade av
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försäkringsbolagen och Svenska Brandförsvarsföreningen (SBF).
Reglerna gäller för tillfällig arbetsplats där heta arbeten utförs och fara för
brand kan föreligga.
Med heta arbeten avses svetsning, skärning, lödning, takbeläggning,
bearbetning med snabbgående verktyg och annat arbete som medför
uppvärmning eller gnistbildning.
För arbete i våtutrymmen och VVS-installationer gäller att dessa ska vara
fackmannamässigt utförda enligt materialleverantörens typgodkända
anvisningar och/eller enligt gällande branschregler. Arbetet ska utföras av
utbildad personal med certifikat/utbidningsbevis för den aktuella
installationen/det aktuella arbetet och/eller det aktuella materialet. Av
protokollet från egenkontrollen ska framgå att provtryckning och andra av
myndighet, branschorganisation eller materialleverantör föreskrivna
kontroller genomförts på ett korrekt sätt.
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 självrisk som avtalats och som framgår av
dina försäkringshandlingar. Vid vissa skadehändelser tilllämpas förhöjd
självrisk, till exempel vid
» skada orsakad av sprängning (10% av skadebeloppet, dock lägst 0,5
och högst 2 basbelopp)
» skada som uppkommit i samband med heta arbeten (30% av
skadebeloppet, lägst 1 och högst 10 basbelopp)
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Entreprenadförsäkring
Skadehändelse

Entreprenadförsäkringen är en allriskförsäkring (allriskförsäkring för
arbetsområde), vilket innebär att den gäller för oförutsedd fysisk skada på
eller förlust av försäkrad egendom. Försäkringen gäller för skada som
den försäkrade entreprenören är skyldig att ersätta enligt upprättat
entreprenadavtal mellan parterna.

Arbeten

Arbeten, såsom egendom, material och arbetsprestationer som ingår i
entreprenörens åtagande och utförande är försäkrade för försäkringstagaren och dennes beställare (byggherren) samt, om och i den omfattning entreprenören åtagit sig att hålla försäkring enligt skriftligt avtal,
även för underentreprenör eller underleverantör.
Försäkringen gäller för skada på entreprenaden under uppförandetiden
(entreprenadtiden) och därefter för skada som beror på fel i material eller
arbeten och som upptäcks under försäkringstiden, under förutsättning att
entreprenören ansvarar för detta enligt gällande entreprenadavtal och att
försäkringen är i kraft då skadan upptäcks.
Med byggherre avses ägaren till den fastighet för vars räkning entrepre-
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naden utförs.
Hjälpmedel

Hjälpmedel, till exempel maskiner, redskap eller verktyg som erfordras för
utförande av arbetena kan också försäkras, vilket framgår av försäkringsbrevet, och gäller för försäkringstagaren och dennes beställare (byggherren) samt för hjälpmedel som försäkringstagaren hyr, leasar eller lånar
om entreprenören enligt skriftligt avtal åtagit sig att försäkra sådan
egendom.

Begränsad/högsta
ersättning

Arbeten

Försäkringsskyddet är begränsat för vissa typer av arbeten, bland annat
för anläggningar under, i eller ovanför vattendrag, sjö, hav, bergrum,
tunnlar, dammbyggnader, kärnkraftverk med mera, om inte annat framgår
av försäkringsbrevet.

Hjälpmedel

Begränsningar gäller även för vissa typer av hjälpmedel, såsom trafikförsäkringspliktiga fordon, luftfartyg, pontoner, skepp och båtar.

Egendom i transportmedel

Högsta ersättning för skada på egendom i transportmedel samt vid
lastning och lossning är 10 basbelopp samt vid stöld ur transportmedel,
5 basbelopp, om inte annat framgår av försäkringebrevet.

Låsändring

Ersättningen för nödvändiga låsändringar på grund av att kod eller nyckel
till entreprenaden eller disponerade lokaler stulits i samband med inbrott
eller rån är begränsad till 2 basbelopp.

Väsentliga undantag

Försäkringen gäller inte för fel i arbeten. Entreprenören har själv att svara
för kostnader som uppkommer för att åtgärda det fel som orsakat skada.
Försäkringen omfattar inte sidoentreprenörer eller sidoleverantörer eller
arbeten som utförs i konsortium, om inte detta särskilt framgår av
försäkringsbrevet.
Försäkringsskydd för skada på arbeten som utgör maskinmontage, det vill
säga installation av maskiner för industriell verksamhet, lämnas endast om
försäkringen tecknats för denna typ av verksamhet.
Skada som till exempel består i att borrutrustning går förlorad i mark,
förlust av datainformation eller skada genom bedrägeri, förskingring eller
andra förmögenhetsbrott, omfattas inte av försäkringen.

Säkerhetsföreskrifter
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VVS-installationer och
arbete i våtutrymmen

VVS-installationer och arbete i våtutrymmen ska vara fackmässigt utförda
enligt materialleverantörens typgodkända anvisningar och enligt gällande
branschregler. Arbetet ska utföras av utbildad personal med certifikat /
utbildningsbevis för den aktuella installationen och det aktuella materialet.
Av protokollet från egenkontrollen ska framgå att provtryckning och
andra av myndighet, branschorganisation eller materialleverantör
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föreskrivna kontroller genomförts på ett korrekt sätt.
Heta arbeten

För tillfällig arbetsplats där heta arbeten utförs och fara för brand kan
föreligga gäller Säkerhetsregler för heta arbeten, utarbetade av försäkringsbolagen och Svenska Brandförsvarsföreningen (SBF). Med heta
arbeten avses svetsning, skärning, lödning, takläggning, bearbetning med
snabbgående verktyg och annat arbete som medför uppvärmning eller
gnistbildning. Bland annat ska brandskyddsansvarig utses. Om fara för
brand finns, ska den brandskyddsansvarige utfärda tillstånd och se till
att säkerhetsreglerna följs. Den som ska utföra eller bevaka heta arbeten
ska ha behörighetsutbildning. Brandvakt ska utses.
Arbetsplatsen ska vara städad, vattnad och brännbart material i närheten
ska flyttas bort. Springor, genomföringar och andra öppningar i närheten
av arbetsplatsen ska vara tätade och kontrollerade. Godkänd, fungerande
släckutrustning ska finnas tillgänglig för omedelbar släckinsats (slang
med vatten eller två handbrandsläckare typ ABE III eller motsvarande).
Vid takläggning krävs dessutom brytverktyg och handstrålkastare.
Svetsutrustning ska vara felfri, acetylenflaska försedd med bakslagsskydd, svetsbrännare försedd med backventil för bränngas och syrgas.
Skyddshandske och avstängningsnyckel ska finnas. Fungerande mobiltelefon ska finnas tillgänglig, om inte stationär telefon finns inom räckhåll,
för larmning till räddningstjänsten.
Vid torkning och uppvärmning genom förbränning av gas ska lågan vara
innesluten. Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt får materialet värmas upp till högst 300 grader C. Vid smältning av asfalt gäller
SBF:s instruktioner för brandfarliga heta arbeten på tak och balkonger.
Plats eller område där rökning inte får ske ska markeras tydligt. Flyttbar
uppvärmningsanordning får inte användas inom brand- eller explosionsfarliga utrymmen. Byggtork får endast användas i samband med byggnads- och anläggnigsarbeten.
Motordrivet fordon får användas i lokal under förutsättning att fyllning,
tömning eller byte av bränslebehållare och batteriladdning sker på
betryggande sätt och på plats avskild från lokalen i övrigt samt att
permanenta lastnings- och lossningsplatser försetts med brandsläckningsredskap. Motordrivet fordon får inte utan Trygg-Hansas medgivande garageras inom fabriks- eller lagerlokal. Brännbart material, avfall
eller emballage får inte, på annan tid än under normal arbetstid, förvaras
på öppen, olåst lastkaj eller i öppen olåst container inom sex meter från
byggnad eller skärmtak.
Offentliga föreskrifter som meddelats i lag eller förordning om brandfarliga
varor, explosiva varor och elektriska starkströmsanläggningar ska följas.

Inbrottsskydd
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Omslutningsyta

Försäkringen gäller, om inte annat avtalats, med följande krav på
inbrottsskydd.
Omslutningsyta (vägg, tak, dörr, fönsterenhet med mera) ska i sin helhet
ge ett efter förhållandena godtagbart skydd mot inbrott och försvåra bortförande av stöldgods. Godtagbar väggkonstruktion är regelvägg med
yttersida av 16 mm spontade bräder och innersida av 10 mm byggplatta,
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enkelskiktsvägg av minst 25 mm spontade bräder eller enkelskiktsvägg av
minst 1 mm stålplåt.
Dörr, port eller
lucka

Dörr, port eller lucka ska vara låst med av försäkringsbolagen godkänd
låsenhet (instickslås och slutbleck) eller vara försedd med stålbom minst
10 x 50 mm som är fäst med genomgående bultar och godkänt hänglås,
lägst låsklass 4. För pardörrar gäller att ena dörren ska vara reglad uppoch nedtill med säkrade kantreglar. Utåtgående dörr ska ha bakkantsäkring. Slagdörr av trä med instickslås ska förstärkas med dörrförstärkningsbehör på båda sidor.

Fönster

Öppningsbart fönster ska vara stängt och invändigt reglat. Om fönstret är
beläget lägre än 4 m över markplan eller lättåtkomligt från till exempel
balkong, ska det vara låst med godkänt fönsterlås eller ha inkrypningsskydd. Annan öppning i omslutningsyta som är större än 150 x 300 mm
ska ha inkrypningsskydd.

Inhägnat område

Område där egendom förvaras ska vara omslutet av en inhägnad (stängsel, vägg, grind, port) som i sin helhet ger ett efter förhållandena godtagbart skydd mot inbrott. Inhägnaden ska bestå av stängsel eller vägg
och vara minst 2,20 m hög, varav de översta 0,20 m utgörs av minst två
rader taggtråd. Godtagbart utförande är flätverksstängsel av minst 3 mm
tjock ståltråd med maskstorlek inte över 50 x 50 mm, vägg av trä minst 25
mm tjock eller vägg av stålplåt minst 1 mm tjock.
Grind, port och dörr ska uppfylla samma krav på inbrottsskydd som
stängsel och vägg ovan. För hänglås- och beslag gäller låsklass 4. Vid
gångjärnen ska det finnas spärranordningar som förhindrar avlyftning.

Nyckel eller kod

Dator och datainformation

Nyckel eller kod ska handhas och förvaras på betryggande sätt och får
inte vara märkt så att den kan identifieras av obehörig. Lås eller kod ska
bytas ut om det finns anledning att misstänka att obehörig innehar eller
känner till koden.
Vad gäller dator och datainformation ska rutiner för felhantering och
katastrofplan för att klara ett totalt datorbortfall upprättas. Server ska vara
placerad så att skador från den yttre miljön elimineras. Servicerutiner ska
finnas dokumenterade. Bärbar dator ska, då den inte används, förvaras
undanställd på sådant sätt att den inte omedelbart kan upptäckas.
Säkerhetskopia ska framställas dagligen och förvaras skild från originalet
och originalexemplar av programvara samt licensbevis ska förvaras på
sådant sätt att de inte kan skadas eller förloras vid samma tillfälle.
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Egendom i
transportmedel

För att rimliga skyddsåtgärder ska anses föreligga för att förhindra stöld
ur transportmedel, krävs bland annat:
» att egendomen inte lämnas på öppet flak eller flak täckt med kapell när
transportmedlet lämnas utan uppsikt
» att startnyckeln inte lämnas kvar
» att förarhytt, takbox eller annan skåpanordning hålls låst när
egendomen förvaras i dessa
» om det i försäkringsbrevet anges att transportmedlet är försett med
godkänt inbrottslarm, ska det vara installerat och inkopplat/aktiverat.
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Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift

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 samt
särskilda självrisker

Försäkringen gäller med den grundsjälvrisk som avtalats och som framgår
av dina försäkringshandlingar.
Särskild självrisk - 0,5 basbelopp - gäller vid följande skadehändelser:
» skada efter garantitid
Särskild självrisk - 0,3 basbelopp - gäller vid följande skadehändelser:
» stöld ur transportmedel då fordonet inte är försett med larm.
Vid stöld ur transportmedel kan självrisken sänkas till 0,2 basbelopp om
» vid stöld ur olarmat transportmedel
stölden skett ur fordon försett med fungerande larm.
Vid skada som orsakats av byggtork, flyttbar uppvärmningsanordning
Vid stöld ur transportmedel kan självrisken sänkas till 0,2 basbelopp om
eller motordrivet fordon som ställts upp i fabriks- eller lagerlokal är självstölden skett ur fordon försett med fungerande larm.
risken 10% av skadebeloppet, dock lägst 0,5 basbelopp och högst 2 basbelopp.
Vid skada som orsakats av byggtork, flyttbar uppvärmningsanordning
eller motordrivet fordon som ställts upp i fabriks- eller lagerlokal är självrisken 10% av skadebeloppet, dock lägst 0,5 basbelopp och högst 2 basbelopp.

Försäkring för befintlig egendom (ROT)

Skadehändelse

Försäkringen är en tilläggsförsäkring som kompletterar fastighets- eller
entreprenadförsäkringen och har till syfte att täcka oförutsedd fysisk
skada på byggnad eller anläggning som är föremål för reparation, om- eller
tillbyggnad (ROT-entreprenad) samt lös egendom som tillhör försäkringstagaren eller beställaren och som inte kan ersättas genom fastighetsförsäkringen eller ROT-entreprenörens arbetsområdes- eller
ansvarsförsäkring. Försäkringen omfattar skadehändehändelse som
normalt ingår i brand-, vatten eller inbrottsförsäkringen upp till ett belopp
om 5 Mkr.
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Även privat lösegendom som tillhör bostadshyresgäst eller bostadsrättshavare omfattas av försäkringen.
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Begränsning

Med ROT-entreprenad avses inte reparations-, om- eller tillbyggnadsarbete i sådan verksamhet som är att hänföra till montage eller
installation av maskiner och annan utrustning för industriell verksamhet,
som tillförts fastighet som helt eller delvis är inrättad för detta ändamål.

Begränsad/högsta
ersättning

Försäkringen gäller med den avtalade högsta ersättning, som framgår av
ditt försäkringsbrev.

Väsentliga undantag

Försäkringen gäller inte för
» skada som omfattas av annan egendoms- eller ansvarsförsäkring
» skada som uppkommit utan direkt samband med åtgärd för utförande
av avtalat åtagande
» skada genom förmögenhetsbrott, stöld eller svinn.
Med befintlig egendom avses inte arbeten eller hjälpmedel som erfordras
för utförande av ROT-entreprenaden.

Självrisk

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

Rättsskyddsförsäkring
Rättsskyddsförsäkringen gäller för tvist i försäkrad verksamhet, som
prövas som tvistemål i allmän domstol eller genom skiljeförfarande samt
tvist i skattemål i allmän förvaltningsdomstol.
Med tvist menas att ett framställt krav helt eller delvis avvisats. Med
avvisats menas att part aktivt tillbakavisat kravet.
Genom försäkringen ersätts nödvändiga och skäliga ombuds- och
rättegångskostnader.
Begränsad/högsta
ersättning

Försäkringsbeloppet för rättsskydd är normalt 5 basbelopp, om inte
annat anges i försäkringsbrevet.

Väsentliga undantag

Försäkringen omfattar inte brottmål eller ärenden vid domstol. Vid skiljedomsförfarande lämnas inte ersättning till skiljemännen.
Rättsskyddet gäller bland annat inte vid
» rättslig prövning ska handläggas enligt 1 kap 3 d § första stycket,
rättegångsbalken (så kallade småmål),
» arbetstvist
» tvist som har anknytning till företagshemligheter, patent- och firmarätt.
» skattemål som till exempel avser köp och
försäljning av finansiella instrument eller skönstaxering.
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Vid tvist som först ska prövas i annan ordning eller i annan instans, till
exempel hyres- eller arrendetvist, ersätts endast kostnader som uppkommer efter sådan handläggning eller prövning.

10
Trygg-Hansa Försäkring filial • 106 26 Stockholm • Bolagsverket organisationsnummer 516404-4405 • VAT SE 663000-077301 • Bankgiro 5097-1282 • Plusgiro 495 91 02-7
Försäkringsgivare Codan Forsikring A/S • Säte Frederiksberg • Erhvervsstyrelsen CVR 10529638. Trygg-Hansa ingår i den skandinaviska försäkringsgruppen Codan Trygg-Hansa.

3831279-01-N-DNK-00000

Fullmakt

För att försäkringen ska gälla krävs att försäkrad, genom utställande av
rättegångsfullmakt, anlitar ombud att företräda denne i förhandlingar och
rättegång.

Självrisk

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

Avbrottsförsäkring vi arbetsoförmåga - Fasta kostnader

Skadehändelse

Försäkringen gäller vid *)avbrott (omsättningsminskning) i rörelsen till
följd av att person som omfattas av försäkringen drabbas av
*)arbetsoförmåga eller dödsfall orsakad av sjukdom, skada eller
kroppsfel där symptomen inte visat sig före försäkringens tecknande.

Ersättning

Försäkringen ersätter bortfall av bidrag till rörelsens fasta kostnader eller
merkostnader som uppstår vid anlitande av vikarie. Ersättning lämnas
högst med det i försäkringsbrevet angivna beloppet.

Väsentliga undantag

Försäkringen gäller inte för skada som försäkrad person orsakat genom
grov vårdslöshet eller till någon del orsakat med uppsåt. Försäkringen
gäller inte om *)arbetsoförmågan eller dödsfallet beror på missbruk av
alkohol, andra berusningsmedel, läkemedel eller narkotiska preparat.
Försäkringen gäller inte vid arbetsoförmåga som uppstår inom två år från
försäkringens teckningsdag och som beror på psykiska sjukdomar/besvär,
trötthetssyndrom, utbrändhet/stressreaktion, elöverkänslighet, kroniska
smärttillstånd, myalgier, fibromyalgi eller tinnitus.

Karens/ansvarstid

Försäkringens ansvarstid är 12 månader (vid dödsfall 6 månader). De
första 30 dygnen, eller annan vald period, utgör karenstid. Se
försäkringsbrevet. Vid dödsfall gäller försäkringen utan
karens.

Krisförsäkring
Skadehändelse

Krisförsäkringen omfattar företagets ägare och anställda och gäller vid
tjänsteutövning. Försäkringen ersätter behandlingskostander för
psykolog eller terapeut, som uppkommit till följd av till exempel rån,
överfall, dödsfall eller svårare olycksfall som drabbat
anställd/arbetskamrat eller make/maka/sambo till anställd.
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Behandlingen ska ske inom Sverige och tid hos psykolog eller terapeut
bokas av Trygg-Hansas skadeavdelning i samarbete med
Psykologförbundet.
Begränsad/högsta
ersättning

Högsta ersättningsbelopp är kostnaden för 10 behandlingar
(behandlingstillfällen) samt skäliga resekostnader. Vid rån- och
överfallsskada lämnas även ersättning för juridisk rådgivning med 1 timme
via BrottsofferJuristerna AB. Ytterligare information framgår av ditt
försäkringsvillkor.

Väsentliga undantag

Försäkringen ersätter till exempel inte behandlingskostnad för skada
» som inte inträffar under tjänsteutövning
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» som ägare/anställda kan tillfoga varandra
» som beror på att ägare/anställd varit påverkad av alkohol, sömnmedel,
narkotiska preparat, dopingmedel med mera, om detta har ett samband
med skadan.
Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

Personuppgiftslagen
Så hanterar vi dina
personuppgifter

Trygg-Hansa Försäkring filial (”Trygg-Hansa”) är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204).

Varför behöver vi dina
personuppgifter?

Det är frivilligt för dig att lämna dina personuppgifter till oss, men vi
behöver dem om du vill kunna teckna en försäkring. Genom att lämna dina
personuppgifter till oss samtycker du till att vi behandlar dem för att
fullgöra våra åtaganden med anledning av de försäkringar som du har
tecknat. Du samtycker till att vi använder uppgifterna för följande
ändamål:
» beräkna premier och bevilja försäkringar (t.ex. namn, adress,
registreringsnummer på bil och hälsouppgifter)
» reglera skador (t.ex. namn, adress, registreringsnummer, och
hälsouppgifter)
» skicka marknadsföring som nyhetsbrev och erbjudanden (t.ex. namn,
e-postadress, postadress och information om tidigare tecknade
försäkringar)
» säkerställa att du får de förmåner du har rätt till som medlem i ett
fackförbund eller annan organisation (t.ex. namn, medlemskap i
fackförbund eller annan organisation)
» svara på dina frågor via webbformulär, telefon eller chatt (t.ex. ditt
namn och din e-postadress)ge skadeförebyggande råd via sms, t.ex.
genom att ge information om kommande väderförändringar (t.ex. ditt
mobilnummer)
» ge dig möjlighet att skapa ett personligt konto (Mina sidor) på
Trygg-Hansas webbplats (t.ex. ditt namn och din e-postadress)
» registrera anmälda skador i försäkringsbranschens gemensamma
skadeanmälningsregister (GSR).
Trygg-Hansa kommer att lämna ut personuppgifter till andra bolag inom
samma koncern eller till andra företag som vi samarbetar, t.ex. för att kunna
erbjuda förmåner till dig som försäkringstagare eller för något av de andra
ändamålen som anges ovan. Enligt lag kan vi även behöva lämna ut
uppgifter till myndigheter.
Personuppgifterna lagras inom EES eller av leverantörer i USA som åtagit
sig att följa de så kallade Safe Harbour-principerna.
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Hur samlas
uppgifterna in och
lagras? måste

Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna
administrera försäkringarna och reglera skador, eller så länge som vi
lagra dem enligt lag. Därefter raderas de enligt den gallringsrutin som
gäller. Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett legalt krav att
lagra dem eller en rättslig grund att behålla dem, till exempel att du har en
försäkring eller ett pågående skadeärende hos oss. Vi använder
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avidentifierad information för statistiska ändamål och produktutveckling.
Om du har lämnat dina personuppgifter till oss för att vi ska kunna ge dig
pris på en försäkring, sparas uppgifterna i 3 månader. Därefter raderas de.
Vad har du för
rättigheter?

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om de är
felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort. En
gång per år kan du kostnadsfritt begära registerutdrag på de
personuppgifter vi har om dig. Då behöver vi din skriftliga begäran.
Ange ditt försäkrings- eller personnummer, underteckna begäran och
skickaden till följande adress:
Trygg-Hansa
Personuppgiftsansvarig
106 26 Stockholm
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Om du inte vill att vi använder dina uppgifter i marknadsföringssyfte
vänder du dig till vår kundservice på 0771 111 600.
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