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TBYGG§HnrUSn
FöBäkringsnummer

25-0257681-25
Organisalifr snr/PeBonnr

556657-4587
Betalningssäfl

Betalkonto 240741381

Verksamhet

Total årsomsättning

Arspremie

Försäkringsställen

Villkor

Basbelopp för år 2019

Datakonsult

1 158000kr

9 922kr

2. Västerslänt 55,

Se Villkorsöversikt

46 500 kr

fl:r
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Försäkringskontakt
Kundservice Företagsmarknad: 077-11 11 700
Mailadress: foretag@trygghansa.se
Berntcon AB, Göran Berntsson: 031 -331 6002
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.
lnbroft 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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Försäkringsställe 2: Västerslänt 55, Göteborg kommun

1. Kontor

Brandförsäkring
- Självrisk 0,2 basbelopp

Vattenskadeförsäkrin g
- Självrisk 0,2 basbelopp

lnbrottsförsäkring
- För denna försäkringslokal gäller Skyddsklass 1

- Självrisk 0,2 basbelopp

Försäkrad egendom
- Maskiner/inventarier

Ge me n s a mt för försä kri ngssfäIlef

Rånförsäkring
Rånforsäkri ngen gäl ler för försäkrad egendom.
- Högsta ersäftning vid rån av pengar, värdehandlingar och värdebevis, föremål

helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor, ädelstenar, konstverk och ur
avsedda aft bäras, inom försäkringslokal

- Självrisk 0,2 basbelopp

GIasförsäkring
Grundskyddet omfattar skada på glasrutor upp till 5 kvm i inredning och i hyrd
lokal/byggnad (ansvar enligt hyreskontrakt) samt skada på skylt intill
2 basbelopp.
- Självrisk 0,2 basbelopp

Gemensamt för hela försäkringen

F ri belopp företagsförsäkring
Följande egendom ingår till nedan angivna belopp på samtliga försäkringsställen
där rorelsen är försäkrad. Självrisken utgör vald grundsjälvrisk på respektive
försäkringsställe
- Ritningar, arkivalier, datainformation samt programlicenser
- Kunders egendom
- Pengar och värdehandlingar samt värdebevis i godkänt värdeförvaringsskåp
- Pengar och värdehandlingar samt värdebevis i lokal
- Arbetstagares egendom, dock ej pengar, värdehandlingar och värdebevis
- Högsta ersättning för skada på hyrd lokal
- Egendom som transporteras med egna transportmedel

Avbrottsförsäkring

Försäkringsbelopp

51 000 kr

4 basbelopp

2 basbelopp
1 basbelopp
1 basbelopp

0,2 basbelopp
0,2 basbelopp

3 basbelopp
2 basbelopp
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Försäkringsbeloppet vid 12 månaders ansvarstid = totala årsomsättningen som är

angiven i försäkringsbrevet. Vid val av annan ansvarstid ändras

försäkringsbeloppet i proportion till den valda tiden.

- Arlig materialkostnad: '116 000 kr

- Ansvarstid: 12 månader
- Självrisk 0,2 basbelopp
- Omfattning: brand-, inbrott- och vattenskada

- Karenstid: 24timmar

Ansvarsförsäkring
Ansvarsförsäkringen, inkl produktansvar, gällerför person- och sakskada i

hela världen, exkl. USA och Kanada, om inte annat anges nedan.

- Egendom som bearbetas, installeras monteras m.m. Försäkringsbelopp

2 000 000 kr. (Begränsningen avser ej entreprenadverksamhet se Särskilt

villkor Ansvarsförsäkring vid Entreprenadverksamhet.)
- Geografisk omfattning: Norden
- Andelomsättning i USA/Kanada:0%
- Andel omsättning utanför Norden exklusive USA/Kanada: 0%

- Självrisk 0,2 basbelopp

Ansvarsförsäkring - ren förmögenhetss kada' datakonsu lte r
- Geografisk omfattning, Norden
- Självrisk 1 basbelopp

Rättsskyddsförsäkring, rörelse
- Försäkringsbelopp:
- Geografisk omfaftning: Norden
- Självrisken är 0,2 basbelopp vid varje fuist samt20%o av överskjutande

kostnad.

Tjä nste reseförsä kri n g

Nedanstående belopp gäller per försäkrad. Vård- och resekostnader ingår intill

nödvändiga och skäliga kostnader. Övriga försäkringsbelopp framgår av

försäkringsvillkoren. Försäkringen gäller utan självrisk. Försäkringen gäller

inte om du reser till områden som utrikesdepartementet avråder från aft resa

tiil.

- Personlig lösegendom och företagets egendom

-varav stöldbegärlig egendom, 20 000 kr
- Pengar
- Resehandlingar
- Resgodsförsening - efter 48 timmar dubbla försäkringsbeloppet

- Kapitalbelopp vid invaliditet, före fyllda 65 år

- Kapitalbelopp vid dödsfall. Från 1 Januari 2010 gäller att Holmia

Livförsäkring AB (516401-6510), 106 26 Stockholm, är försäkringsgivare för

dödsfa llsförsäkri ng en.

- Försening vid färd med allmänt färdmedel
- Resestartskydd

Försäkringsbelopp

20 000 000 kr

1 000 000 kr

5 basbelopp

40 000 kr

4 000 kr
15 000 kr

1 000 kr
400 000 kr
200 000 kr

3 000 kr
25 000 kr
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Försäkringsbelopp
- Krisförsäkring: högst 10 st behandlingar, Högsta ersäftning 20 000 kr
- Självriskskydd på egen privat bil som medförs på tjänsteresa, dessutom vid
skada hemma avseende privat villa/hem- och bilförsäkring, när du är på

tjänsteresa utomlands Högsta ersättning är 10 000 kr per försäkring
- Rättsskydd (som privatperson) 150 000 kr
- Ansvarsförsäkring (som privatperson) 10 000 000 kr
- Öve rfa I Isförsäkri ng (fysisk person skada) ingår
- Antal anställda 0-25
- Antal resdygn upp till 200
- Andel resdygn utom Sverige högst 10 %
- Medresenär/Familjemedlem ingår inte
- Tillägg för tjänsteresor längre än 210 dagar ingår inte
- Närresor (tjänsteresor kortare än 50 km) ingår inte

Mediahantering
Ersättning för skäliga konsultationskostnader till följd av person-, ansvars-
eller egendomsskada i Trygg-Hansa om råd är nödvändiga för att skydda den
försäkrades varumärke efter inträffad och anmäld skada. Kostnaderna som täcks
är timarvode för aft konsultera en PR-konsult. Högsta ersättning är 50 000 kr.

Trygg-Har:sa FÖ§a{ring iiirai ' 100 2§ §lockhols . aclagsreikel o;"ga.isalionsnummer 516404-4405 " VAT Sä §§3000-077301 " BenKgtrc 5i197-1282 . P:rsglrö 495 9a A?7
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Självrisk

Självrisken är den del av skadan som du måste betala själv. Vald självrisk framgår av
försäkringsbrevet. Genom att höja grundsjälvrisken finns mojlighet 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. lnstruktioner för
hur du loggar in linns 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.

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

Försäkringar tecknade via försäkringsmäklare - kontakta din mäklare i första hand.

Villkorsinstruktion
Basvillkor - Företagsförsäkring
Produktuillkor - Rättsskyddsförsäkrin g

Produktuillkor - Tjänstereseförsäkring
Produktvillkor - Ansvarsförsäkrin g för datakonsulter
Produktuillkor - Mediahantering
Särskilt villkor - Inbrottsskydd - Skyddsklass I
Allmänna avtalsbestämmelser
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