
Försäkringen som 
håller dig på banan
Extra förmåner med SBHF:s egen försäkring 

•  Täcker olycksfall som drabbar spelare och besökare.

•  Ersätter medlemmars egendom i hyrt skåp vid stöld eller skada.

•  Prisvärd premie tack vare SBHF:s storlek.



Försäkringen innehåller i korthet: 

GRUNDFÖRSÄKRING

Egendomsförsäkring
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 anställ-
das egendom.
Vid ersättningsbar egendomsskada på träbanor kan 
försäkring en t ex omfatta omslipning av samtliga banor 
(även de som inte direkt drabbats av skadan).

Självrisk
Grundsjälvrisken vid en egendomsskada är 20 % av pris-
basbeloppet (ca 9 100 kr).

Avbrottsförsäkring
Försäkringen lämnar ersättning för det avbrott i försäk-
rad verksamhet som uppstår till följd av en ersättnings-
bar egendomsskada, exempelvis ekonomisk förlust vid 
driftstörning efter brand.

Ansvarsförsäkring
Försäkringen omfattar företagets skadeståndsansvar 
för sak- och personskador. Försäkringen omfattar även 
skadestånd till följd av levererad produkt (produktan-
svar). Om företaget råkar ut för skadeståndskrav så 
hjälper Moderna Försäkringar till att utreda om ska-
deståndsskyldighet föreligger. Är företaget skyldigt att 
betala skadestånd sköter Moderna Försäkringar
förhandlingarna och för talan vid rättegång samt
betalar eventuellt skadestånd.

Ett smartare val
En aktiv rörelse behöver en försäkring som inte missar målet. När man väljer försäkringsbolag gäller det 
därför att inte bara jämföra premier utan även innehåll. Vi på SBHF har därför, i samarbete med Söderberg 
& Partners, tagit fram en förmånlig försäkring hos Moderna Försäkringar, som är specialanpassad för dig 
med bowlinghall. Försäkringen gäller hela bowlinghallen, från banor till omklädningsrum och cafeteria/
restaurangdel. Vi kan inte försäkra dig om en strike, men vi kan ge din verksamhet ett skydd som täcker 
dina speciella behov. Så du kan hålla dig på banan – vad som än händer.



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

Besöksolycksfall
Försäkringen gäller för olycksfall som leder till person-
skada på spelare eller annan besökare som vistas 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. Rån, hot eller överfall ska 
anmälas till polis.

Överfallsförsäkring
Försäkringen gäller för personskada genom misshandel 
eller annan uppsåtligt våld eller hot.

Förmögenhetsbrottsförsäkring
Försäkringen omfattar förlust som företaget drabbas av 
genom att en anställd gör sig skyldig till förmögenhetsbrott, 
exempelvis förskingring.

Kyl- och frysförsäkring
Försäkringen ersätter livsmedel i kyl eller frys som förstörs 
vid strömavbrott eller annan oförutsedd temperaturföränd-
ring.

Maskinförsäkring
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd inifrån kom-
mande skada på maskinerier.

Självriskeliminering
Om hallen drabbas av ersättningsbar egendomsskada 
omfattar försäkringen även medlemmarnas egendom som 
förvaras i hyrt skåp. Försäkringen ersätter i första hand 
medlemmarnas självrisk på hemförsäkringen. Maximal 
ersättning är 5 000 kr per person.

Transportförsäkring
Försäkringen gäller vid egendomsskada i samband med 
transport med egna eller leasade fordon samt under last-
ning och lossning vid sådan transport.

ALLMÄN INFORMATION
Prisbasbelopp:
Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt 
lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan 
inträffade. Prisbasbeloppet för 2015 är 44 500 kr.



MODERNA FÖRSÄKRINGAR
Moderna Försäkringar - Företag & Industri, försäkrar allt från små och medelstora företag till stora, 
internationella koncerner. Vi är passionerade försäkringsgivare och skadereglerare som levererar 
skräddarsydda försäkringslösningar och dedikerade skaderegleringar utifrån varje företags unika 
behov. Vi älskar försäkringar och med transparens och engagemang erbjuder vi de bästa lösningarna 
till såväl det lilla enmansföretaget som till stora koncernen. 

VILL DU TECKNA FÖRSÄKRING ELLER VETA MER?

Kontakta oss på Söderberg & Partners

Fredsgatan 12
111 52 Stockholm

Charlotte Arén: 08-700 51 71 
charlotte.aren@soderbergpartners.se

Åke Arén : 08-700 51 74 
ake.aren@soderbergpartners.se

VART VÄNDER JAG MIG VID INTRÄFFAD SKADA?

Moderna Försäkringar, Företag & Industriskador

FE 380, 106 56 STOCKHOLM

Tel: 0200-21 21 20

E-post: foretagsskador@modernaforsakringar.se

modernaforsakringar.se/foretagindustri
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SÖDERBERG & PARTNERS
Söderberg & Partners är Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och  
finansiella produkter. Vi har tillgång till Nordens största fristående analysavdelning, vilken dagligen följer  
försäkringsbolagen, bankerna, fondbolagen och investmentbankerna ur ett produktperspektiv.


