MEDLEMSFÖRSÄKRING GRUND 2016 FÖR MEDLEM I SVENSKA HOMEOPATERS RIKSFÖRBUND
Denna försäkring gäller för yrkesverksamma medlemmar i Svenska Homeopaters Riksförbund som betalat
sin medlems- och försäkringsavgift för aktuell period i enlighet med organisationens regler.
Prisbasbelopp (Pbb) år 2016 är 44 300 SEK
Premie 750 SEK

Försäkringsnummer 1523574
Försäkringsperiod 2016-05-01 – 2016-12-31

FÖRSÄKRINGSFORM

FÖRSÄKRINGSOMFATTNING

Egendomsförsäkring – GRK10





 Gäller för skada på varor, maskiner,
inventarier samt kunders egendom.
 Gäller inom den försäkrades stadigvarande
lokaler, eller annan tillfällig plats inom
Norden.
 Omfattar brand-, vatten-, inbrott, allrisk*),
skadegörelse-, rån-, glas-, transport- samt kylo frysförsäkring






InbrottsskyddskravFör att inbrottsförsäkringen ska gälla krävs
skyddsklass 1




*) Omfattar utifrån kommande händelse,
ej inifrån kommande.



Ansvarsförsäkring- GRK10



BehandlingsskadeförsäkringT128



Maskinerier och varor
Ritningar, arkivalier, datamedia
Pengar och värdehandlingar
- i låst värdeskåp eller säkerhetsskåp
enligt svensk standard
- förvarade på annat sätt
- vid rån
Kunders egendom - ej pengar och
värdehandlingar
Arbetstagares egendom, per
arbetstagare
Skada på förhyrd lokal.

10 pbb
2 pbb

Glasförsäkring
Transportförsäkring (vid användande
av egna, leasade eller anställdas
transportmedel)
Kyl- och frysförsäkring (gäller för
innehållet i kyl o frys)

2 pbb
2 pbb

Försäkringen gäller om någon kräver
skadestånd av företaget på grund av en
sak- eller personskada. Försäkringen
omfattar både kostnader för utredning
och ersättning av eventuellt
skadestånd.
Försäkringen lämnar ersättning då
patient skadar sig i samband med
behandling hos försäkringstagaren.

Behandlingsskadeförsäkring djur
Rättskyddsförsäkring – GRK10



Avbrott-, GRK10



Extrakostnadsförsäkring- GRK10



Kundolyckfallsförsäkring- GRK10 

FÖRSÄKRINGSBELOPP

Försäkringen gäller för kostnader för
ombud i samband med tvist.
Försäkringen gäller för företagets
fasta kostnader och vinst vid ett
avbrott i verksamheten.

0,07 pbb/skada

1 pbb
0,2 pbb
2 pbb
2 pbb
0,2 pbb
2 pbb

1 pbb
Belopp 10 miljoner max 2
försäkringsbelopp/ år

0,1 pbb/ skada

Belopp 2 miljon max 4 miljoner
per år.

0,05 pbb/ skada

Belopp 100 000 per skadehändelse
max 300 000 kr per år
5 pbb

Förlorat täckningsbidrag

Försäkringen gäller för extrakostnader 1 pbb
för att hålla igång företaget vid skada.
Gäller för personskada som drabbar
kund vid olycksfall i lokal där
försäkrad verksamhet bedrivs.

SJÄLVRISK/
KARENSER

1 pbb

0,2 pbb plus 20 % av
kostnader överstigande
0,2 pbb
Karens 24 timmar
Ansvarstid 12 månader

Karens 24 timmar
Ansvarstid 12 månader
Utan självrisk

VILLKOR:
Se respektive försäkringsform. Försäkringen gäller med den version av försäkringsvillkoren som var gällande vid försäkringens
begynnelsedag.
OM DU VILL VETA MER:
Vid frågor kring försäkringen är ni välkomna att kontakta oss på nedanstående nummer eller adress.
Vid skada kontakta Adekvat Försäkring AB. Lämna adress och kontaktuppgifter samt en kortfattad information om vad som inträffat.
Tel: 0470-70 40 50, Fax: 0470-74 00 70, E-post: info@adekvatforsakring.se
Försäkringsgivare

International Insurance Company of Hannover SE, Sverige filial med säte i Tyskland
Organisationsnummer 211924
genom representant
Svedea AB
Box 3489
103 69 Stockholm
www.svedea.se

