Försäkringsnr 701979

Försäkringsbevis och Momentbeskrivning avseende

Försäkringsperiod

Företagsförsäkring - Mini

2018‐10‐01—2019‐09‐30

Detta försäkringsbevis gäller för yrkesverksamma/praktiserande medlemmar i SEYF, Svenska Estetikers
Yrkesförbund som betalar sin medlems- och försäkringsavgift för aktuell period i enlighet med förbundets
regler.

Självrisker är angivna i prisbasbelopp (Pbb). Prisbasbeloppet år 2018 = 45 500kr

VEM ÄR FÖRSÄKRAD

Detta försäkringsbevis gäller för yrkesverksamma/praktiserande medlemmar i
SEYF, som betalat sin medlemsavgift för aktuell period i enlighet med förbundets
regler.

VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN

Försäkringen gäller på samtliga lokaler inkl egen bostad som försäkringstagaren
stadigvarande disponerar inom Sverige.

EGENDOMSFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller med en allriskomfattning dvs. för plötsliga och oförutsedda
yttre skador på, eller förlust av, försäkrad egendom.
Försäkrad egendom

Försäkringsbelopp första risk

Maskinerier, dator inkl fast inredning i hyrd lokal
2 Pbb
Varor (stöldbegärliga varor begänsat till 0,5 Pbb)
ingår i ovan
Ritningar, arkivalier och datamedia
ingår i ovan
Pengar och värdehandlingar
- i låst värde-, kassa- eller säkerhetsskåp enligt SS 3150 2 Pbb
- förvarade på annat sätt
0,2 Pbb
- vid rån
2 Pbb
Kunders egendom
2 Pbb
Arbetstagares egendom (per arbetstagare)
0,2 Pbb
Transporter med eget, leasat eller hyrt/lånat fordon
2 Pbb
Glas i dörrar, fönster, inredning eller på skyltskåp ingår oavsett storlek
Skylt inkl armatur
1 Pbb
Skada på hyrd lokal, inkl bostadsrätt som ft ansvar för
4 Pbb
Låsändring
2 Pbb
Självrisk:

10 % av Pbb

För inbrottsförsäkringen gäller att försäkringslokalen ska uppfylla
inbrottsskyddsklass 1.
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KYL- OCH FRYSFÖRSÄKRING

AVBROTTSFÖRSÄKRING,
INKLUSIVE EXTRAKOSTNADER

Försäkringen omfattar skada på varor som uppstår genom oförutsedd temperaturförändring i stationär kyl- eller frysanläggning.
Försäkringsbelopp:
0,5 Pbb
Självrisk:
10 % av Pbb
Försäkringen lämnar ersättning för det 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 Bb, varav extrakostnader max 20 Bb
Karensen är 24 timmar.

ANSVARSFÖRSÄKRING

Försäkringen täcker det skadeståndsansvar för person- eller sakskada som
företaget/utövaren kan drabbas av. Vid sådant krav hjälper försäkringsbolaget till
att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger, sköter förhandlingarna, för er
talan vid rättegång och utbetalar eventuellt skadestånd.
Försäkringen gäller i hela världen exklusive USA och Kanada.
Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av grov vårdslöshet eller
uppsåtligen.
Försäkringsbelopp:
Självrisk:

BEHANDLINGSSKADA

10 000 000 kr dock max 20 000 000 kr per år
10 % av Pbb

Försäkringen omfattar skyldighet att utge ersättning för behandlingsskada enligt
särskilt villkor. Försäkringsbolaget utreder, förhandlar och för er talan vid
rättegång och utbetalar eventuellt ersättning.
Försäkringen gäller inom Sverige
Försäkringsbelopp:
Självrisk:

KUNDOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

5 000 000 kr per skadehändelse,
10 % av Pbb

Försäkringen gäller för kunder i försäkringstagarens lokaler och omfattar skador
som uppkommit genom olycksfall, ej behandlingsskador.
Försäkringsbelopp:
Självrisk:

40 000 kr per skada
Gäller utan självrisk
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KRISFÖRSÄKRING

Försäkringen omfattar kristerapi om anställd i medlemsbolag drabbas
av akut psykisk kris på grund av rån, hot, överfall eller allvarlig
olycksfallsskada m.m. Försäkringen ersätter behandling av legitimerad
psykolog.
Högsta ersättning:

20 000 kr per försäkrad och totalt 400 000
per skadetillfälle
Gäller utan självrisk

Självrisk:

Rån, hot eller överfall skall polisanmälas.

ÖVERFALLSFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller om anställd skadas genom misshandel eller annat
uppsåtligt våld i tjänsten. Den ansvarige skall vara okänd eller sakna
betalningsförmåga.
Försäkringsbelopp:
Självrisk:

RÄTTSKSKYDDSFÖRSÄKRING

Ersättning lämnas för skäliga och nödvändiga ombuds- och
rättegångskostnader för tvist som kan prövas i tingsrätt,
fastighetsdomstol,
statens VA-nämnd, miljödomstol i Sverige eller motsvarande domstolar i
övriga nordiska länder.
Dessutom omfattas tvister om skattemål.
Försäkringsbelopp:
Självrisk:

TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING

200 000 kr
Gäller utan självrisk

5 Pbb, max 15 Pbb per år
0,2 Pbb samt 20 % av
överskjutande kostnad

Försäkringen gäller för obegränsat antal resor och omfattar moment enligt
försäkringsvillkoret i samband med tjänsteresor bl a
 Sjuk-olycksfall, kris
 Reseförsening och kidnappning
 Resgodsskydd

Ansvar och rättsskydd gällande privatperson
Försäkringsbelopp:
Självrisk:

Se villkor
Ingen förutom på rättsskydd där självrisken
är

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

20 % av skadekostnaden, lägst 1 500 kr
Försäkringen gäller om medlem råkar ut för en olycksfallsskada under
arbetstid eller på direkt väg till eller från arbetet.
Försäkringsbelopp

Självrisk
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Ekonomisk invaliditet
- 20 Pbb
Medicinsk invaliditet
- 10 Pbb
Läke-, rese-, tandskadekostnader – skäliga
Merkostnader
- 3,5 Pbb
Rehabilitering
- 2 Pbb
Dödsfall p g a olycksfall
- 0,5
Pbb
Ingen

Försäkringsvillkor

Denna momentbeskrivning är endast en kortfattad information. Observera att de
fullständiga villkoren kommer att ligga till grund för reglering av inträffad skada. Dessa
villkor kan beställas från Nordic Försäkring.

Villkorsbeteckningar

Dessa försäkringsvillkor ligger till grund för försäkringen:
Allmänna avtalsbestämmelser
AA
Grundvillkor för konceptförsäkring
GRK10
Behandlingsskadeförsäkring
T128
Överfallsförsäkring
T171
Kyl- och frysförsäkring
T164
Tjänstereseförsäkring
GRT40
Kollektiv olycksfallsförsäkring
GRK90
Försäkringen gäller med den version av försäkringsvillkoren som var gällande vid
försäkringens begynnelsedag.

Försäkringskontakt &
skadeanmälan

Försäkringen handläggs av Nordic Försäkring på nedanstående nummer eller e-adress.
Tel: 0470–75 12 00, Fax: 0470–75 12 99
E‐post: info@nordic.se
www.nordic.se
Skador anmäls till Svedea AB:
Telefon 0771-160 199
Epost skadorforetag@svedea.se

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är International Insurance Company of Hannover SE med säte i Tyskland |
Org.nr 211924 genom representant Svedea AB Box 3489 103 69 Stockholm. www.svedea.se
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