4153832-01-N-DEE-00000

Försäkringsbrev

Sid 1

25-0724013-12
Datum

2017 03 16
Försäkringsnummer

Försäkringstid

25-0724013-12

17 03 16 - 17 12 31

Organisationsnr/Personnr

Trädexperterna Tpt AB
Verkstadsgatan 9
434 42 KUNGSBACKA

556846-9919
Betalningssätt

EAFB2V07 20170316134203378499893

Faktura

Verksamhet

Trädfällning

Total årsomsättning

8 000 000 kr

Årspremie

Se faktura

Försäkringsställen

1. Verkstadsgatan 9, Kungsbacka kommun

Villkor

Se Villkorsöversikt

Basbelopp för år 2017

44 800 kr

Försäkringskontakt
Josef Gabriel: 075-2434218, Kundservice Företagsmarknad: 077-11 11 700
Mailadress: josef.gabriel@trygghansa.se
Trädexperterna Tpt AB, Daniel: 0766-333390
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
25-0724013-12
Datum

2017 03 16

Omfattning
Försäkringsbelopp
ROT-försäkring för entreprenadverksamhet
- Skada på befintlig egendom som är föremål för reparation, om- och tillbyggnad
(ROT)
- Självrisk 0,2 basbelopp
Rättsskyddsförsäkring
- Självrisken är 0,2 basbelopp vid varje tvist, samt 20% av överskjutande
kostnad.

1 000 000 kr

5 basbelopp

Allriskförsäkring arbeten och hjälpmedel på arbetsområde
- Arbeten, högsta ersättning = total årsomsättning
8 000 000 kr
- Arbetstagares egendom
0,2 basbelopp
- Hjälpmedel
200 000 kr
- Åtkomstförsäkring,
högsta ersättning är angivet belopp för arbeten.
- Högsta ersättning vid stöld ur transportmedel är angivet belopp för arbeten
respektive hjälpmedel, dock högst 5 basbelopp
- Självrisken vid stöld ur transportmedel är 0,2 basbelopp
- Antal fordon (även släp): 1
- Självrisk 0,2 basbelopp

EAFT2V06 20170316134203378499893

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 0,2 basbelopp
Allriskförsäkring egen verkstad eller lager
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 0,2 basbelopp

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

200 000 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
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Sid 3

Försäkringsbrev
25-0724013-12
Datum

2017 03 16

Försäkringsbelopp
Ansvarsförsäkring
Försäkringen gäller för person- och sakskada som inträffar inom Norden.
- Sprängningsarbeten utförs inte i egen regi
- Självrisk 0,2 basbelopp

10 000 000 kr

Krisförsäkring
- Gäller för 10 behandlingstillfällen. Ingen självrisk .

EAFT2V06 20170316134203378499893

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: 7
- Omfattning: Arbetstid & Färd

18 / 36 Basbelopp

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

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.
- 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 4

25-0724013-12
Datum

2017 03 16

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.

EAVO1V04 20170316134203378499893

Ansvarsförsäkring vid nyckelförlust
Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga
Cisternförsäkring
Container och egendom i container
Förmögenhetsbrottsförsäkring
Tjänstereseförsäkring
Tjänstereseförsäkring - Avbeställningsskydd
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Försäkringsbrev

Sid 5

25-0724013-12
Datum

2017 03 16

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.

EAVO1V04 20170316134203378499893

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

A 1:4
B 26:3
P 3:6
P 20:4
P 160:1
P 202 :4
P 70:6
A 2:7

Villkorsinstruktion
Basvillkor - Småföretagsförsäking allrisk
Produktvillkor - Rättsskyddsförsäkring
Produktvillkor - Krisförsäkring
Produktvillkor - Entreprenadförsäkring
Produktvillkor - Förändringsskydd
Allmänna villkor kollektiv olycksfallsförsäkring
Allmänna avtalsbestämmelser
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