FÖRETAGSFÖRSÄKRING
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LEKSAKSBRANSCHENS MEDLEMSFÖRSÄKRING
Leksaksbranschens medlemmar erbjuds denna skräddarsydda försäkring som ger dig
som handlare inom vår bransch ett heltäckande försäkringsskydd. Vid upphandlingen
av denna försäkring har vi utnyttjat de stordriftsfördelar som vi får genom att verka
gemensamt som grupp. Denna förmånliga försäkringsprodukt beskrivs på kommande
sidor.
Vi samarbetar med Söderberg & Partners och det är de som sköter vår försäkringsadministration, försäljning, förhandlingar etc. Du är varmt välkommen att kontakta
någon av oss vid frågor.
Fäljande försäkringspogram erbjuds:
- Företagsförsäkring
- Privatvårdsförsäkring
Lena Hedö
Leksaksbranschen
Mikael Henningsson
Söderberg & Partners
Söderberg & Partners
Tel. 08-451 50 00
Direkt. 0708– 18 48 87
mikael.henningsson@soderbergpartners.se
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Detta är en förenklad information som beskriver försäkringens omfattning.
För en mer utförlig information, se försäkringsvillkoren. I grundomfattningen
ingår följande försäkringsmoment.

EGENDOMSFÖRSÄKRING
Egendomen är försäkrad vid skadehändelser såsom brand, naturskada, inbrott,
utbrott, läckage, skadegörelse samt rån och överfall. Maskinerier/inventarier
och varor är försäkrade till det värde som finns angivet i försäkringsbeviset.
Följande egendom och försäkringsbelopp ingår
i försäkringens grundomfattning;
-Maskinerier/inventarier (inkl. fast inredning)
Valt försäkringsbelopp
-Varor
Valt försäkringsbelopp
varav stöldbegärlig egendom
1 basbelopp
(dock ej pengar och värdehandlingar)
-Arkivalier
2 basbelopp
(ex. ritningar, bokföringshandlingar, datainformation)
-Kunders egendom
2 basbelopp
-Pengar och värdehandlingar
3 basbelopp
-i godkänt värdeskåp
(beträffande värdeskåpsdefinitioner se sista sidan
under förtydliganden)
-på annat sätt
0,2 basbelopp
- vid rån och överfall
5 basbelopp
Hyrd lokal
1 basbelopp
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Arbetstagares egendom
(dock inte pengar och värdehandlingar)
Allrisk
Ersätter plötslig och oförutsedd yttre skada på egendom hänförlig till inventarier och varor
Glas
Ersätter bräckage eller sönderslagning av
-glas i inredning och fönster
-skylt och markis
Transport
Ersätter plötslig och oförutsedd skada (dock EJ stöld
vid längre uppehåll) på försäkrad egendom under
transport som utförs med egna, lånade och leasade
fordon.
Förvaring på annan plats
Inom Norden kan varor (dock ej stöldbegärlig
egendom) förvaras temporärt på annan plats.
En förutsättning är att förvaringen inte medför någon
riskökning samt att inbrottsskyddskraven är
uppfyllda.
Högsta ersättning per skadetillfälle
Högsta totala ersättning för egendoms– och
avbrottsskada vid ett och samma tillfälle.

0,2 basbelopp/
arbetstagare
1 basbelopp

Ingår oavsett storlek
2 basbelopp
3 basbelopp

10 basbelopp

50 milj. kr.
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AVBROTTSFÖRSÄKRING
Vid ersättningsbar egendomsskada, lämnas ersättning Ansvarstid 12 månader
för bortfall av täckningsbidrag i den egna verksamhe- Upp till 300 basbelopp
ten.
Täckningsbidragsförlust till följd av ersättningsbar
skada hos leverantör eller kund som finns inom
Norden eller på grund av myndighets avspärrning.

10 basbelopp

ANSVARSFÖRSÄKRING
Ersätter skadeståndsskyldighet vid skada på person
eller egendom orsakad i företagets verksamhet.
Produktansvarsförsäkringen ersätter skada på person
eller egendom orsakad av en defekt i de produkter
som företaget tillverkar och/eller säljer.
Gäller i hela världen med undantag av USA och
Kanada.

10 miljoner kr/skada
dock högst
20 miljoner kr/år
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KUNDOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
Ersätter personskada som drabbar kund genom
olycksfall som inträffar i den försäkrades lokaler.

10 basbelopp

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING
Ersätter skäliga ombuds– och rättegångskostnader
vid tvister hänförlig till den försäkrade verksamheten
inkluderande skattemål.

5 basbelopp/tvist
max 25 basbelopp/år

Gäller inom Norden.

ÖVERFALLSSKYDDSFÖRSÄKRING
Betalar det skadestånd som anställd inte kan få av
den gärningsman som utövat våld genom misshandel
eller annat uppsåtligt våld riktat mot innehavaren av
butiken eller dennes arbetstagare.
Gäller vid tjänsteutövning inom Norden.

5 basbelopp
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TERAPIFÖRSÄKRING
Ersätter behandling i form av kristerapi efter rån,
hot eller överfall som polisanmälts. Försäkringen
gäller för försäkringstagaren och dennes arbetstagare.
Gäller vid tjänsteutövning inom Norden.

10 behandlingstillfällen/
person

FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING
Ersätter förlust som drabbar försäkringstagaren genom anställd som i tjänsten gör sig skyldig till stöld,
förskingring, bedrägeri eller trolöshet mot huvudman. Försäkringen ersätter även skada vid dataintrång.

20 basbelopp
per skada och år

TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING
Ersätter skada under tjänsteresa och tjänsteärende för ägaren och
anställda.
-Sjukvård
Skäliga kostnader
-Dödsfall
2 basbelopp
-Medicinsk invaliditet
20 basbelopp
-Lösöre (resgods)
2 basbelopp
-Pengar och värdehandlingar
1 basbelopp
- Närresa ingår
Gäller i hela världen
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SJÄLVRISKER
Nedan anges normal självrisker. För vissa skadehändelser gäller förhöjd
självrisk.
Egendom
Avbrottsförsäkring
Ansvarsförsäkring
Kundolycksfall
Rättsskydd
Överfallsskydd
Krisförsäkring
Förmögenhetsbrott
Tjänsteresa

0,2 basbelopp
karens 24 tim
0,2 basbelopp
Ingen självrisk, skadekostnaden
ska dock överstiga 0,01 bb.
20% av skadekostnaden
lägst 0,2 basbelopp
Ingen självrisk
Ingen självrisk
0,5 basbelopp
Enligt villkor

TILLÄGG UTÖVER GRUNDOMFATTNINGEN
Som tillägg utöver grundomfattningen kan du i denna gruppförsäkring teckna;
- Pengar och värdehandlingar i värdeskåp utöver grundbeloppen,
- Stöldbegärlig egendom utöver grundbeloppen,
- Skylt utöver grundbeloppen.
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FÖRTYDLIGANDEN
Ansvarstid
Den tidsperiod under vilken avbrottsförsäkringen är gällande.
Basbelopp
Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring som gällde för januari månad det år skadan inträffade.
Försäkringsbelopp
Utgör den högsta ersättning som du kan få vid en skada.
Försäkringsställe
Den plats (gatuadress, fastighetsbeteckning) som finns angiven i försäkringsbeviset och där din egendom finns förvarad.
Inbrottsskyddskrav
De krav försäkringsbolaget ställer på ditt förebyggande inbrottsskydd. Kraven
framgår av försäkringsbeviset samt de villkor som är kopplade till försäkringen. Om kraven inte uppfylls kan ersättning vid ett inbrott sättas ned till noll.
Lag (2003:778) om skydd vid olyckor
Lag som ger dig som ägare/innehavare av butik ansvar att borga för en trygg
utrymning av butiken , att inga utrymningsvägar är blockerade och de kan
öppnas på ett enkelt sätt.

Leksaksbranschens medlemsförsäkring

Tänk skadeförebyggande när ni planerar butiken
”Hur minimerar vi risk för stöld och snatteri?” Hur möblerar ni om för att
öka försäljning OCH minska risk för skador?
Värdeskåp
Det finns fyra standarder för värdeskåp; SS 3000, SS 3150, LPS 1183 och SSEN 1143/1. Dessa standarder anger hur stor summa kontanter som får förvaras i skåpet för att försäkringen skall gälla.
Värdet på maskinerier och varor
Det värde på maskinerier som ska anges i försäkringsbeviset är återanskaffningsvärdet för motsvarande föremål inklusive eventuella installationskostnader.
Försäkringsbeloppet för varor ska motsvara det högsta värdet på varulagret
under året. Är försäkringsbeloppet lägre än egendomens hela värde föreligger
underförsäkring, varvid ersättningen kan bli reducerad.

VID SKADA RING
DINA FÖRSÄKRINGAR TEL 036-492 50

I samarbete

Leksaksbranschen
Tel: 08-508 938 19
www.leksaksbranschen.se
Söderberg & Partners
Mikael Henningsson
Tel 08-451 50 00
www.soderbergpartners.se

