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Försäkringsperiod 2016-01-01 – 2016-12-31 

Försäkringsnummer 1328865 

Försäkringens pris 500 kr 

Försäkringsbelopp och självrisker är angivna i prisbasbelopp (Pbb). Prisbasbeloppet år 2016 = 44 300kr 

VEM ÄR FÖRSÄKRAD Detta försäkringsbevis gäller för företag anslutna till NLP, som betalat sin 

medlemsavgift för aktuell period i enlighet med förbundets regler.  

ANSVARSFÖRSÄKRING 

REN FÖRMÖGENHETS- 

SKADA 

RÄTTSKYDDSFÖRSÄKRING  

KUNDOLYCKSFALL 

Försäkringen omfattar företagets skadeståndsansvar för sak- och 

personskador. Vid skadestånds-krav hjälper Försäkringsgivaren till att utreda 

om skadeståndsskyldighet föreligger, sköta förhandlingarna, föra talan vid 

rättegång samt betala eventuellt skadestånd. 

Försäkringen omfattar inte skador på grund av grov vårdslöshet eller 

uppsåt. 

Försäkringen gäller i hela världen exklusive USA och Kanada. 

Försäkringsbeloppet är 10 000 000 kr per skada, dock max 20 000 000 kr 

per försäkringsår. 

Självrisken är 0,1 Pbb. 

Försäkringen täcker skadestånd på grund av fel eller försummelse där 

försäkringstagaren genom rådgivning orsakar en tredje part en ren 

förmögenhetsskada. 

Högsta ersättningsbelopp är 2 000 000 SEK, självrisk 0,5 Pbb. 

Ersättning lämnas för skäliga och nödvändiga ombuds- och 

rättegångskostnader för tvist som kan prövas i tingsrätt, fastighetsdomstol, 

statens VA-nämnd, miljödomstol i Sverige eller motsvarande domstolar i 

övriga nordiska länder. Dessutom omfattas tvister om skattemål. 

Försäkringsbelopp: 5 Pbb 

Självrisk: 0,2 Pbb samt 20 % av 

överskjutande kostnad 

Försäkringen gäller för kund i försäkringstagarens lokaler och omfattar 

personskada som uppkommit genom olycksfall.  

Försäkringsbeloppet är 10 Pbb vid varje skadetillfälle och även då flera 

personer skadas av samma orsak och vid samma tillfälle. Försäkringen 

gäller utan självrisk. 
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KRISFÖRSÄKRING 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖVERFALLSFÖRSÄKRING 

 

 

 

 

 

 

Försäkringen omfattar kristerapi om någon av försäkringstagaren och-/  

eller dennes anställda drabbas av akut psykisk kris i tjänsten på grund av 

rån, hot, överfall, allvarlig olycksfallsskada, brand eller annan traumatisk 

händelse. Försäkringen ersätter behandlingar av legitimerad psykolog. Rån, 

hot eller överfall skall anmälas till polis för att försäkringen ska gälla. 

Högsta ersättning för sådana behandlingar är totalt 10 Pbb och 

försäkringen gäller utan självrisk. 

 

 

Försäkringen gäller om en försäkringstagaren och-/ eller dennes anställda 

skadas genom misshandel eller annat uppsåtligt våld i samband med 

tjänsten och den ansvarige är okänd eller saknar betalningsförmåga. 

Försäkringen gäller under förutsättning att den anställde är berättigad till 

skadestånd. 

 

Försäkringsbeloppet är 5 Pbb och försäkringen gäller utan självrisk. 

 

 

 

 

Försäkringsvillkor 

 

 

 

Denna Momentbeskrivning är endast en kortfattad information. Observera att de fullständiga 

villkoren kommer att ligga till grund för reglering av inträffad skada. Dessa villkor finns 

tillgängliga på er försäkringsportal eller kan beställas från Adekvat Försäkring. Beteckningarna 

framgår nedan. 

 

Villkorsbeteckningar 

 

Dessa försäkringsvillkor ligger till grund för försäkringen: 

Allmänna avtalsbestämmelser                          AA 

Grundvillkor för konceptförsäkring                      GRK10  

Överfallsförsäkring                                                T171 

Försäkringen gäller med den version av försäkringsvillkoren som var gällande vid 

försäkringens begynnelsedag.  

 

Försäkringskontakt & 

skadeanmälan 

 

Vid frågor kring försäkringen är ni välkomna att kontakta oss på nedanstående nummer eller 

adress. 

Vid skada kontakta Adekvat Försäkring AB. Lämna adress och kontaktuppgifter samt en 

kortfattad information om vad som inträffat.  

Tel: 0470-70 40 50 

Fax: 0470-74 00 70 

E-post: info@adekvatforsakring.se  

Blanketter för skadeanmälan finns tillgängliga på Din försäkringsportal och kan även beställas 

från Adekvat Försäkring AB. 

 

Försäkringsgivare International Insurance Company of Hannover SE, med säte i Tyskland Organisationsnummer 211924 
genom representant 

Svedea AB 

Box 3489 

103 69  Stockholm  

www.svedea.se 

 

mailto:info@adekvatforsakring.se
http://www.svedea.se/

