Tryggt Gym
EN FÖRETAGSFÖRSÄKRING FÖR DIG SOM VERKAR I
TRÄNINGS- OCH FRISKVÅRDSBRANSCHEN

KlubbSveriges
Företagsförsäkring
Som medlem i KlubbSverige har du förmånen att teckna vår unika branschförsäkring - Tryggt Gym.
Den är framtagen genom ett omfattande upphandlingsarbete och har anpassats efter våra medlemmars
specifika verksamhet och olika behov. Tryggt Gym omfattar bland annat kundolycksfall och egendomsförsäkringen gäller med allriskomfattning till en mycket attraktiv premie.
VI HAR GJORT JOBBET

För att ni som gymägare ska slippa
tänka på försäkring och fokusera på
det ni gör bäst har vi på KlubbSverige
gjort jobbet i förväg. Vi har satt ihop
ett försäkringspaket som väl ramar in
de försäkringsbehov som ni har. Innehållet i försäkringen är anpassat efter
er verksamhet, behöver man utöka försäkringen finns möjlighet till ett antal
olika tilläggsförsäkringar.

INNEHÅLL I KORTHET
Nedan följer en kort beskrivning av de
olika försäkringsmomenten som finns
i lösningen, vissa av momenten är til�läggsmoment och andra ingår till viss
del men kan utökas vid behov.

MASKINFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller för plötsliga och
oförutsedda inifrån kommande skador
och omfattar samtliga maskinerier.
AVBROTTSFÖRSÄKRING INKLUSIVE
EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING

Är ni intresserade av att teckna försäkring eller få en offert kan ni kontakta
Försäkringskompetens, kontaktuppgifter
finner du på baksidan.

Försäkringen gäller med allriskomfattning. Det betyder att ersättning
lämnas för plötslig och oförutsedd fysisk
skada på, eller förlust av, försäkrad
egendom. Försäkringen omfattar till
exempel maskiner, inventarier, varor,
pengar och värdehandlingar, kunders
och anställdas egendom.

Försäkringen lämnar ersättning för det
avbrott i verksamheten som uppstår till
följd av en ersättningsbar egendomsskada, exempelvis ekonomisk förlust
vid driftstörning efter brand. Ersättning
lämnas även för avbrott genom att
leveransavtal ej kunnat fullföljas på
grund av ersättningsbar egendomsskada hos kontrakterad kund eller
leverantör.

VAD HÄNDER VID SKADA?

PÅ HEMMAKONTOR

ANSVARSFÖRSÄKRING

När en skada inträffar undrar många hur
man ska gå tillväga, vad som gäller och
vem som ska stå för de olika kostnaderna som uppkommer. Vi vill att du
så snart som möjligt tar kontakt med
oss, antingen genom att ringa någon
av våra skadereglerare, anmäla skadan
direkt genom att på vår hemsida,
www.svedea.se skriva ut och skicka in en
ifylld skadeblankett.

Försäkringen omfattar försäkrade
maskinerier och varor som förvaras av
försäkringstagarens anställda i deras
bostäder. Inbrottsskyddskrav enligt
normala försäkringsvillkor för hem- och
villaförsäkring.

Försäkringen omfattar företagets
skadeståndsansvar för sak- och
personskador. Försäkringen omfattar
även skadestånd till följd av levererad
produkt (produktansvar). Vidare
omfattar ansvarsförsäkringen ett utökat
skydd för omhändertagen egendom
inklusive nyckelförlust samt ansvar för
hyrd lokal. Om företaget råkar ut för
skadeståndskrav så hjälper Svedea till
att utreda om skadeståndsskyldighet

INTRESSEANMÄLAN - OFFERT

EGENDOMSFÖRSÄKRING

GLASFÖRSÄKRING

Försäkringen omfattar plötslig och
oförutsedd skada på skylt eller
glasfönster oavsett storlek.

föreligger. Är företaget skyldigt att
betala skadestånd sköter Svedea
förhandlingarna och för talan vid
rättegång samt betalar eventuellt
skadestånd.
RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

Försäkringen ersätter nödvändiga och
skäliga ombuds- och rättegångskostnader vid tvist som kan prövas av
tingsrätt, fastighetsdomstol och andra
rättsinstanser. Dessutom omfattar
försäkringen skattemålstvister inom
Sverige.
KUNDOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller för olycksfall som
leder till personskada som drabbar kund
eller besökare under träning-, eller
vistelse i försäkringstagarens lokaler
KRISFÖRSÄKRING

Försäkringen ersätter kostnader för
kristerapi om någon anställd drabbas
av akut psykisk kris i tjänsten på grund
av rån, hot, överfall, allvarlig olycksfallsskada, brand eller annan traumatisk händelse. Försäkringen ersätter
även merkostnader för anlitande av
tillfällig personal om ordinarie personal
blir sjukskriven på grund av krishändelse. Rån, hot eller överfall ska
anmälas till polis.
TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING INKLUSIVE
AVBESTÄLLNINGSSKYDD

Försäkringen omfattar den anställde
som reser i tjänsten och gäller för sak
och personskada som försäkrad kan
drabbas av under en tjänsteresa.
Försäkringen ersätter även
avbeställningskostnader.
ÖVERFALLSFÖRSÄKRING

Försäkringen ersätter skadestånd vid
överfall då gärningsman är okänd eller
saknar betalningsförmåga.

inklusive kunders egendom, under
transport med egna/lånade/leasade
registreringspliktiga fordon.
FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING

Försäkringen omfattar förlust som
företaget drabbas av genom att anställd
gör sig skyldig till förmögenhetsbrott,
exempelvis förskingring.
TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR
Om behov finns att utöka omfattningen
kan följande tillägg tecknas,
EGENDOM - FÖRSÄKRING FÖR BYGGNAD

Försäkringen gäller med allriskomfattning – dvs för plötslig och
oförutsedd skada på försäkrad byggnad.
KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Försäkringen omfattar olycksfallsskada
och ersätter läke-, tandskade-, rese-,
mer-, rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader. Försäkringen gäller för den
grupp av personer som finns angivna i
försäkringsbeviset.
ÖVRIG INFORMATION
Försäkringsbelopp, ansvarstider, självrisker, särskilda förbehåll, säkerhetsföreskrifter med mera framgår av
särskilt försäkringsbevis/brev samt
försäkringsvillkoren.
PRISBASBELOPP

Med prisbasbelopp avses det belopp
som fastställs enligt lagen om allmän
försäkring och som gällde det år
eventuell skada inträffade.

Vill du teckna försäkring
eller ha mer information?

TRANSPORTFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller skada på egendom,

INNEHÅLLET I DENNA FOLDER ÄR ENDAST EN FÖRENKLAD SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING.
FÖR FULLSTÄNDIG INFORMATION BER VI ER KONTAKTA ANSVARIG FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE SOM DU FINNER PÅ BAKSIDAN.

FÖRSÄKRINGSKOMPETENS

Försäkringskompetens är försäkringsförmedlare
som alltid står på försäkringstagarens sida i förhandlingar gällande såväl försäkringsvillkor som
skadeersättningar. Huvudinriktningen är att hjälpa
butikskedjor och huvudmannaorganisationer med
specialanpassade försäkringslösningar.
Försäkringskompetens samarbetar med samtliga
större försäkringsbolag på marknaden och står
under tillsyn av Finansinspektionen vars uppgift
är att kontrollera banker, försäkringsbolag, och
försäkringsförmedlare. Försäkringskompetens är
medlem i Svenska försäkringsförmedlares
förening.
Mer information finner ni på fkomp.com
VILL DU VETA MER ELLER TECKNA
FÖRSÄKRING?

Kontakta oss på Försäkringskompetens
Telefon: 018-370 145
Mejl: info@fkomp.com
Besöksadress: Knivsbrunna 33, 755 98 Uppsala

SVEDEA

Svedea erbjuder försäkring för företag, yrkesgrupper,
organisationer och föreningar. Våra försäkringslösningar är skräddarsydda med en omfattning, administration och skadehantering som är optimalt anpassad efter respektive företags önskemål och behov.
Vi är ett starkt värderingsdrivet bolag som strävar
mot en gemensam och utmanande vision – att utveckla och förändra försäkringsbranschen. Vi menar
att försäkring kan göras både enklare och mer anpassad till kundernas situation och behov.
Svedea är en fristående enhet inom världens tredje
största återförsäkringskoncern, Hannover Re. Genom
våra ägare upprätthåller Svedea en mycket stark finansiell ställning och en AA-rating.
Mer information finner du på www.svedea.se
VID SKADA

Svedea
Företagsskador
Box 3489
103 69 STOCKHOLM
Telefon: 0771-160 161
Mejl: skadorforetag@svedea.se

