
                                       
 

 

Försäkringsbevis och Momentbeskrivning avseende 

Praktikförsäkring för företag inom NLP föreningen  
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Försäkringsperiod 2016-01-01 – 2016-12-31 

Försäkringsnummer 1328897 

Försäkringens pris 800 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.  

 

 

EGENDOMSFÖRSÄKRING 

 

 

 

 

 

 

Försäkringen gäller med en allriskomfattning (inkl. maskinskada), dvs för  

Plötsliga och oförutsedda skador på, eller förlust av, försäkrad egendom.  
 

Försäkrad egendom                                                             Försäkringsbelopp 

Inventarier, inkl fast inredning i hyrd lokal                       20 Pbb 

Varor                                                                                   1 Pbb               

PC inkl tillbehör                                                             2 Pbb 

Ritningar, arkivalier och datamedia                                     2 Pbb 

Pengar och värdehandlingar  

- i låst värde-, kassa- eller säkerhetsskåp enligt SS              2 Pbb 

- förvarade på annat sätt                                                   0,2 Pbb 

- vid rån                                                              2 Pbb 

Kunders egendom                                                              2 Pbb 

Arbetstagares egendom (per arbetstagare)                       0,2 Pbb 

Transporter med eget, leasat eller hyrt/lånat fordon            1 Pbb 

Glas i dörrar, fönster, inredning eller på skyltskåp ingår oavsett storlek                                                                                            

Skylt inkl armatur                                                              1 Pbb 

Skada på hyrd lokal som ft ansvar för enligt kontrakt          1 Pbb 

Egendom i bostad                                                              1 Pbb 

Självrisk:                                                                              0,1 Pbb 

  

 

För inbrottsförsäkringen gäller att försäkringslokalen ska uppfylla 

inbrottsskyddsklass 1.  

 

 

 

 

AVBROTTS-, EXTRA- 

KOSTNADS-

FÖRSÄKRING 

 

 

Ersättning lämnas för det avbrott eller nödvändig extrakostnader som uppstått på 

grund av ersättningsbar egendomsskada. I försäkringen ingår även ett skydd vid 

kund- eller leverantörsavbrott inom Norden (t ex en brandskada hos leverantör och 

de därmed inte kan leverera enligt avtal). 

 

Försäkringsbelopp: 1 x årsomsättning 

Karenstid: 24 timmar 

Ansvarstid: 12 månader 
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MASKINAVBROTTS-, 

EXTRAKOSTNADS- 

FÖRSÄKRING 
 
 

Ersättning lämnas för det avbrott eller nödvändiga extrakostnader som uppstått på 

grund av ersättningsbar maskinskada.  

 

Försäkringsbelopp: 5 Pbb 

Karenstid: 72 timmar 

Ansvarstid: 6 månader 

 

 

TJÄNSTERESE-

FÖRSÄKRING 

 

Försäkringen gäller för obegränsat antal resor och omfattar moment enligt 

försäkringsvillkoret i samband med tjänsteresor bl a 

 Sjuk-olycksfall, kris 

 Reseförsening och kidnappning 

 Resgodsskydd 

 Ansvar och rättsskydd gällande privatperson 
 

Försäkringsbelopp: se villkor 

Självrisk:                   Ingen förutom på rättsskydd där självrisken är 20 % av                                               

.                                skadekostnaden, lägst 1 500 kr     

 
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  

Grundvillkor för tjänstereseförsäkring                  GRT40 

Regler för inbrottsskydd skl1                                SSF200 

 

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/
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INBROTTSSKYDD 
För inbrottsförsäkringen gäller att försäkringslokalen ska uppfylla mekaniskt inbrottsskydd i lägst skyddsklass 1. Nedan följer några 
utdrag ur anvisningar för inbrottsskydd: 
 
Försäkringslokalens omslutningsyta ska i sin helhet ge ett efter förhållandena bra skydd mot inbrott. Ett inbrottsskydd ska försvåra 
för obehöriga att ta sig in i lokalen och även försvåra bortförande av egendom. Dessutom ska inbrottsskyddet verka avskräckande för 
en eventuell angripare. Tänk på att god belysning och fri insyn även minskar risken för inbrott. 
 
I omslutningsytan ingår väggar, golv, tak samt dörr, port, lucka och fönster med tillhörande lås- och reglingsanordningar. 
Inbrottsskyddets alla delar ska vara i gott skick och monterade enligt tillverkarens anvisningar. Tänk även på följande 
 

 Utåtgående dörr ska ha godtagbar bakkantssäkring 

 Lås med enbart snedställd låskolv är inte godkänt. 

 Ett godkänt lås får inte ha vred på insidan, om vredet inte kan spärras eller frikopplas 
 
Stöldskyddsföreningen anger normer för vad som enligt ovan avses med godkänd och godtagbart. Kontakta gärna en låssmed för 
vidare information. 


