Verksamhetsförsäkring
för klubbar
Svenska Tennisförbundets medlemmar har
möjlighet att teckna en förmånlig och speciellt
anpassad Verksamhetsförsäkring
hos Gjensidige Försäkring.

Mäklarbrev sida 1 av 3

Verksamhetsförsäkringen
är ett komplement till
Riksidrottsförbundets
grundförsäkring i Folksam.

I Riksidrottsförbundets grundförsäkring ingår:
• Ansvarsförsäkring
• Förmögenhetsbrottsförsäkring
• Rättsskyddsförsäkring
• Patientansvarsförsäkring
• Olycksfalls- och krisförsäkring

I Verksamhetsförsäkringen ingår:
• Egendomsförsäkring
• Extrakostnads- och avbrottsförsäkring
• Transportförsäkring
• Utökat ansvar – förstärkt
grundskydd
• Allrisk- och Maskinförsäkring
•
•
•

Kyl- och frysförsäkring
Besöksolycksfall
Tjänstereseförsäkring

Tillägg:
• Fastighet
• Förmögenhetsbrott
• VD- och styrelseansvar
• Idrottsreseförsäkring

Detta ingår:
Egendomsförsäkring

Extrakostnads- och avbrottsförsäkring

Egendomsförsäkringen ersätter skada på försäkrad
egendom genom brand-, vatten-, inbrott-, rån och
glasskada.

Försäkringen gäller för skäliga extrakostnader under
upp till 12 månader, i syfte att upprätthålla verksamheten vid skada. Försäkringen har inget maxbelopp,
men ersättningen motsvarar högst verksamhetens
årsomsättning.

Lös egendom
Det sammanlagda försäkringsbeloppet är 2 000 000 kr
för lös egendom (maskinerier/inventarier och varor)
samt extrakostnadsförsäkring. Högre belopp kan väljas
vid behov.
Exempel på ersättningsnivåer:
Fast egendom med mera i hyrd byggnad/lokal: 2 pbb
Glas i fönster och dörrar (oavsett storlek): Ingår
Ritningar, arkivalier och datainformation: 1 pbb
Licens för nyttjanderätt till standardprogram: 1 pbb
Pengar och värdehandlingar vid förvaring på angivet
fast försäkringsställe
- i låst värdeskåp* : 1 pbb
- på annat sätt: 0,2 pbb
- vid rån eller överfall: 2 pbb
Annans egendom: 4 pbb (ej pengar och värdehandlingar)
Arbetstagares egendom: 0,2 pbb (ej pengar och värdehandlingar). Beloppet gäller för varje arbetstagare och
kan bli högre om detta anges i kollektivavtal.
Stöldbegärlig egendom bestående av varor,
eller annans egendom: 0,5 pbb
Egendom som tillfälligt förvarats på annan plats: 5 pbb

Transportförsäkring
Försäkringen skyddar egendom och varor som transporteras med egna eller lånade fordon. Försäkringsbelopp: 2 pbb.

Utökat ansvar – förstärkt grundskydd
Försäkringen kompletterar den ansvarsförsäkring som
ingår i Riksidrottsförbundets grundförsäkring. Skyddet
för ansvarsskador utökas så att det gäller utöver den
idrottsliga verksamheten, med syfte att skaffa inkomster till föreningen med hjälp av ideella uppdragstagare. Det kan till exempel vara bärplockning, julgransförsäljning eller danstillställning.

Allrisk- och maskinförsäkring
Försäkringen omfattar plötsliga och oförutsedda
skador, så kallade ”drulleskador”. Det kan till exempel
handla om att du spiller kaffe över kopiatorn, som går
sönder. Försäkringsbeloppet är 10 pbb.
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Kyl- och frysförsäkring
Gäller egendom som förvaras i stationärt kyl- eller
frysutrymme, vid plötslig och oförutsedd skada genom
temperaturförändring eller om vätska/kylmedel strömmar ut från kyl- eller frysenhet. Ersätter upp till 2 pbb.

Besöksolycksfall

Övrigt:
Självrisker
Föreningen har en grundsjälvrisk på 0,2 pbb, oavsett
skadans storlek. Annan självrisk kan avtalas och anges
då i försäkringsbrevet.

Gäller ej idrottsutövare. Maxbelopp: 400 000 kr.

Krav på inbrottsskydd

Tjänstereseförsäkring

För att försäkringen ska gälla krävs att föreningen
uppfyller kraven för Skyddsklass 1. Högre krav på
inbrottsskydd och larm kan gälla och beror på anläggningens storlek och verksamhet.

Gäller anställda, vid resor i hela världen, upp till 200 dagar.

Anmäla skada

Tillägg:

Skada anmäls på gjensidige.se/forsakring/anmal-skada.

Fastighet
Byggnad, markanläggning och inventarier är försäkrade upp till fullvärde. Försäkrade byggnader anges i
försäkringsbrevet.

Du kan också kontakta:
foretagsskador@gjensidige.se
Telefon: 0771-326 326
Öppettider: 8.30-16.00

Hyresförlust
Ersätter bortfall av hyresintäkt, max 24 månader, om det
finns byggnader försäkrade. Beloppet motsvarar förväntad hyresinkomst.

För akut skada efter kl. 16.00, eller på en helgdag –
ring skadejouren på 0771-614 614.

Fastighetsägaransvar
Gäller skadeståndskrav, om byggnad inkluderas i
föreningens försäkring. Maxbelopp: 10 000 000 kr.

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt
lagen om allmän försäkring och som gällde för januari
månad det år då skadan inträffade.

Förmögenhetsbrott
Utökar ersättningen i Förmögenhetsbrottsförsäkringen
via Riksidrottsförbundet. Maxbelopp: 10 pbb.

VD- och styrelseansvar

Prisbasbelopp (pbb)

Teckna försäkring!
Hör av dig för att teckna försäkring. Du kan också
mejla smaland@sakra.se om du har frågor, vill beställa
skadeblankett eller fullständiga försäkringsvillkor.

Gäller för försäkrade i egenskap av styrelseledamot eller
annan ledande befattningshavare då de blir personligen skadeståndsskyldiga för ren förmögenhetsskada.
Maxersättning: 1 000 000 kr.

Johan Storm - Ansvarig förmedlare
Telefon 036-30 48 37
johan.storm@sakra.se

Idrottsreseförsäkring

Gunilla Rogbring
Telefon 036-30 48 32
gunilla.rogbring@sakra.se

Omfattar aktiva idrottare, ledare, tränare och funktionärer vid olycksfall och akut sjukdom. Gäller också
medfört resgods och även föreningens egendom.
Olycksfall och akut sjukdom ersätts bara vid resa utomlands.

Gabriella Liv
Telefon 036-30 48 47
gabriella.liv@sakra.se
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