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VEM ÄR FÖRSÄKRAD 
 

Försäkringen gäller för yrkesverksamma/praktiserande medlemmar i KFS, som 
betalar sin medlems- och försäkringsavgift 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 
 
Maskinerier och inventarier                                                10 Pbb 
Varor                                                             2 Pbb 
Ritningar, arkivalier och datamedia                                     2 Pbb 
Pengar och värdehandlingar  
- i låst värde-, kassa- eller säkerhetsskåp enligt SS            1 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                                      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 
Skyddskrav: Lokaler ska uppfylla skyddsklass 1 enligt SSF 200 
 

KYL- OCH FRYSFÖRSÄKRING 
 
 

 
 
 
 
AVBROTTS-, EXTRA- 

KOSTNADSFÖRSÄKRING 
 

Försäkringen omfattar varor i kyl och frys som skadas på grund av oförutsedd 
temperaturförändring. 

 
Försäkringsbelopp:     40 000 SEK 
Självrisk:                       0,2 Pbb  
 

 
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 

 
 
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 
 
 



 

 

 

 

 

2 

 
RÄTTSKSKYDDSFÖRSÄKRING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÖVERFALLSFÖRSÄKRING 
 
 
 
 
 
 
 
 
TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING 

 
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 om en anställd 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. 
 
Försäkringsbelopp:     SEK 600 000 och försäkringen gäller utan  
Självrisk:                        Ingen 
 
Försäkringen gäller för anställda i företaget som företar tjänsteresa under högst 
180 dagar i följd för företagets räkning. Försäkringen gäller resor i hela världen. 
 
Försäkringsbelopp och självrisk enligt villkor. 

 
FÖRMÖGENHETSBROTT 
 
 

 
Försäkringsbelopp:     SEK 500 000 
Självrisk:                        0,5 Pbb       

 
                    Prisbasbelopp (pbb): 46 500 kr år 2019 

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 
Grundvillkor för förmögenhetsbrottsförsäkring    GRF80                  
Överfallsförsäkring                                                      T171 
Kyl- och frysförsäkring                                                T164 
 
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 
E-post: kfs@adekvatforsakring.se  
 
Blanketter för skadeanmälan finns tillgängliga på Din försäkringsportal och kan även beställas från 
Adekvat Försäkring AB. 
 

Försäkringsgivare HDI Global Specialty SE, med säte i Tyskland Organisationsnummer 211924 
genom representant 
Svedea AB 
Box 3489, 103 69 Stockholm  
www.svedea.se  
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