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Försäkringsbrev
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Berntcon AB
Försäkrinssnummer FöEäkrinsstid VäStgfSlänt 55
2s-02s7681-27 2021-a7-01-2022-46-3o 424 SSANGERED
Organisationsnr/Pereonnr

556657-4587

Betalningssätt

Betalkonto 240741381

Verksamhet Datakonsult

Total årsomsättning 1 187 000 kr

Arspremie Premie: 10 834 kr

Försäkringsställen 2: Västerslänt 55 , Göteborg kommun

Villkor Se Villkorsöversikt

Basbelopp tör är2021 47 600 kr
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§= Glöm inte att kontrollera att uppgifterna iförsäkringsbrevet stämmer. Felaktiga uppgifter i

försäkringsbrevet kan påverka försäkringsskyddet vid en skada. Eventuella felaktigheter måste anmälas

inom 8 dagar.

Försäkringskontakt
Kundservice Företagsmarknad: 077 1-11 1 1 10

Mejladress: foretag@tryg ghansa.se
Berntcon AB, Göran Berntsson: 031-3316002

Skadeanmälan
Om olyckan är framme ska du anmäla detta snarast till Trygg-Hansa.
Akut skada kan även anmälas efter kontorstid till vår skadejour'
lnbrott och rån ska dessutom alltid anmälas till polisen.
Skadeanmälan gör du på trygghansa.selskada eller ring oss på 0771-111 110.
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TRYcGQHnrusn

Gemensa mt fö r försä kri n g sstäl I et

Rånförsäkring
Rånförsäkri n g en gäl I er för försäkra d egendom.
- Högsta ersättning vid rån av pengar, värdehandlingar och

värdebevis, föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta
pärlor, ädelstenar, konsfuerk och ur avsedda att bäras, inom
forsäkringslokal

- Självrisk 0,2 basbelopp

Glasförsäkring
Grunds§ddet omfattar skada på glasrutor upp till 5 kvm i

inredning och i hyrd lokal/byggnad (ansvar enligt hyreskontrakt)
HS samt skada på skylt intill 2 basbelopp.

- Självrisk 0,2 basbelopp
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Försäkringsbrev
25-0257681-27
Datum

2021-05-46
Försäkringsställe 2: Västers!änt 55, Göteborg kommun

Försäkringsbelopp

1. Kontor

Brandförsäkring
- Självrisk 0,2 basbelopp

Vattens kadeförsäkrin g
- Självrisk 0,2 basbelopp

lnbrottsförsäkring
- För denna försäkringslokal gäller Skyddsklass 1

- Självrisk 0,2 basbelopp

Försäkrad egendom
- Maskiner/inventarier 53 000 kr

4 basbelopp

Trygg-Hansa Försäkring fitial . 106 26 Stockholm . Bolagsvarket organisationsnummer 5164044405 . VAI SE663000-077301 . Bankgiro 5097-1282 . plusgiro 495 91 02-7
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rBYGGQHnrusn

Gemensamt för hela försäkringen

Fribelopp företagsförsäkri n g
Följande egendom ingår till nedan angivna belopp på samtliga
försäkringsställen där rörelsen 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
Försäkringsbeloppet vid 12 månaders ansvarstid = totala
årsomsättningen som är angiven i försäkringsbrevet. Vid val av
ännan ansvarstid ändras försäkringsbeloppet i proportion till
den valda tiden.
- Arlig materialkostnad: 120 000 kr
- Ansvarstid: 12 månader
- Självrisk 0,2 basbelopp
- Omfattning: brand-, inbrott- och vattenskada
- Karenstid: 24 timmar

Ansvarsförsäkring
Ansvarsförsäkringen, inkl produktansvar, gäller för 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
entrepren adverksa m het se Särskilt vi I I kor Ansva rsförsä krin g

vid Entreprenadverksamhet.)
- Geografisk omfattning: Norden
- Andel omsättning i USAJKanada:0o/o
- Andel omsättning utanför Norden exklusive USAJKanada: Ao/o

I - Självrisk 0,2 basbelopp

Ansvarsförsäkring - ren förmögenhetsskada -
datakonsulter
- Geografisk omfattning, Norden
- Självrisk 1 basbelopp

Rättsskyddsförsäkri n g, rörelse
- Försäkringsbelopp:
- Geografisk omfattning: Norden
- Självrisken är 0,2 basbelopp vid varje tvist samt 2Aa/o av

överskjutande kostnad.
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Försäkringsbrev
25-A257681-27
Datum

2021-05-06
FörsäkringsbeloppI
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1 basbelopp
1 basbelopp

0,2 basbelopp
0,2 basbelopp

3 basbelopp
2 basbelopp
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20 000 000 kr

1 000 000 kr

5 basbelopp
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Tj änste res efö rs äkri n g
Försäkringen gäller utan självrisk förutom för mobiltelefoner,
surfplattor och bärbara datorer. Rättskyddet har en självrisk på
1000 kroch 10% av överskjutande kostnader. Nedanstående
belopp gäller per försäkrad. Vård- och resekostnader ingår intill
nödvändiga och skäliga kostnader. Övriga försäkringsbelopp
framgår av försäkringsvillkoren. Försäkringen gäller inte om du
reser till områden som utrikesdepartementet avråder från att
resa till.
- Personlig lös egendom
- -varav stöldbegärlig egendom, 20 000 kr
- Arbetsgivares egendom
- Pengar
- Resehandlingar
- Resgodsförsening - efter 24 timmar dubbla

forsäkringsbeloppet
- Kapitalbelopp vid invaliditet, före fyllda 69 år
- Kapitalbelopp vid dödsfall
- Försening vid färd med allmänt fdrdmedel
- Resestartskydd
- Krisförsäkring: högst 10 st behandlingar, Högsta ersättning

30 000 kr
- Självriskskydd på egen privat bil som medförs på tjänsteresa,

dessutom vid skada hemma avseende privat villalhem- och
bilförsäkring, när du är på tjänsteresa utomlands Högsta
ersättning är 10 000 kr per försäkring

- Rättss§dd (som privatperson)
- Ansvarsförsäkring (som privatperson)
- Överfal I sförsäkri ng (fysisk personskad a) i ngår
- Antal anställda 0-25
- Antal resdygn upp till 365
- Andel resdygn utom Sverige högst 10 %
- Medresenär/Familjemedlem ingår inte
- Självrisk mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer 1 500

kr

Mediahantering
Ersättning för skäliga konsultationskostnader till följd av person-
, ansvar§- eller egendomsskada iTrygg-Hansa om råd är
nödvändiga för att skydda den forsäkrades varumärke efter
inträffad och anmäld skada. Kostnaderna som täcks är
timarvode för att konsultera en PR-konsult. Högsta ersättning
är 50 000 kr.
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Försäkringsbrev
25-4257681-27
Datum

2021-05-06

Försäkringsbelopp

60 000 kr

25 000 kr
6 000 kr

25 000 kr
1 000 kr

800 000 kr
90 000 kr
3 000 kr

25 000 kr

300 000 kr
10 000 000 kr
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rBYGGQnnusn 25-0257681-27
Datum

2021-05-06
Självrisk

Självrisken är den del av skadan som du måste betala själv. Vald självrisk framgår av försäkringsbrevet.
Genom att höja grundsjälvrisken finns möjlighet 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.

S äkerhetsfö res krifter

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 forhindra skador. Om
dessa inte följs kan ersättningen vid skada minskas eller till och med helt utebli.

För- och efterköpsinformation

I försäkringens för- och efterköpsinformation kan du läsa vad försäkringen täcker, hur mycket du kan få i

ersättning och vilka viktiga undantag som finns. Du kan ta del av informationen genom att logga in på
M i na sid or h ttps //www.tryg g ha nsa.se/l og ga-i n

Försäkringar tecknade via försäkringsförmedlare - kontakta din förmedlare iförsta hand.

Villkorsöversikt

Här nedanför anges de villkor som gäller för försäkringsavtalet samt en läshänvisning för dessa.
Fullständiga villkor hittar du genom att logga in på Mina sidor

Saknar du möjlighet att hämta dokument via vår hemsida får du gärna höra av dig till vår Kundservice
på telefon 0771-111 110

Försäkringar tecknade via försäkringsförmedlare - kontakta din förmedlare i första hand
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Villkorsinstruktion
Basvillkor - Företagsförsäkring
Prod uktvillkor - Rättsskyddsförsäkrin g
Prod uktvillkor - Tjänstereseförsäkrin g
Prod u ktvill kor - An sva rsförsäkri n g för d atakon su lter
Produktvillkor - Mediahantering
Särskilt villkor - lnbrottsskydd - S§ddsklass 1

Al lmän na avtalsbestäm melser
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