Försäkring
25-1931584-03
Datum

2020-09-10

Excellent Moving Sweden AB
Hällmarkshöjden 29
141 92 Huddinge

Välkommen till ett nytt
försäkringsår!

Nu förnyas din försäkring. Vi hoppas att du är nöjd med ditt val
och att vi har kunnat hjälpa dig på bästa sätt under året som
har gått.

Läs igenom försäkringsbrevet Med det här brevet får du ditt nya försäkringsbrev. För
säkerhets skull ber vi dig att kontrollera alla uppgifter, särskilt
försäkringsbeloppen och den angivna årsomsättningen.
Om något inte är korrekt finns det en risk för underförsäkring,
vilket innebär att du kan få för låg ersättning vid en skada.
Kontakta oss därför direkt om vi behöver ändra något.
Premieförändring

I försäkringsbrevet ser du premien för det kommande året.
Premien kan ha förändrats, till exempel som en följd av att
försäkringsbelopp är indexerade, att årsomsättningen kan ha
förändrats eller på grund av ökade skadekostnader.

Mina sidor

På trygghansa.se/foretag kan du enkelt ansluta dig till Mina
sidor. Där kan du se en sammanställning över dina
försäkringar och de aktuella försäkringsvillkoren. Där finns
också en villkorsinstruktion som beskriver villkorens
uppbyggnad och innehåll.

Besök gärna trygghansa.se

På trygghansa.se/foretag kan du göra skadeanmälan och få
skadeförebyggande tips. Där finns även information om våra
olika försäkringar för företag och andra organisationer, till
exempel för olycksfall, sjukvård och rehabilitering.

Vi finns här för dig

Du är välkommen att kontakta kundservice på 0771-111 700
eller trygghansa.se/kontakt, om du har frågor eller vill få
rådgivning om ditt försäkringsskydd. Givetvis kan du även
vända dig till din kontaktperson hos oss eller till din mäklare.
Alla kontaktuppgifter finns i ditt försäkringsbrev.

Villkorsförändringar

I de fall då villkorsförändringar av väsentlig art har gjorts
framgår dessa nedan.

Villkorsändringar i Tjänsterese- Följande förändringar har införts i denna villkorsversion.
försäkringen
1.2 När försäkringen gäller

Längsta tid för tjänsteresa som omfattas av försäkringen
utökas till 365 dagar från tidigare 210 dagar som standard.

1.2 forts.

Den geografiska begränsningen för tjänsteresa på 50 km utgår.
Även närresor inkluderas som standard.

1.5 Försäkringsbelopp
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Åldersgränser och
invaliditetsbelopp

Åldersgränsen för maximalt invaliditetsbelopp vid 100%
invaliditet höjs till 69 år från 65 år och beloppet höjs till 800
000 kronor från 700 000 kronor.
Efter 69 år höjs maximalt belopp vid 100% invaliditet till 200
000 kronor från 100 000 kronor.

1.7.2.2, 1.8.2, 1.8.3 och 1.14.3
Kapitalbeloppet vid dödsfall

Kapitalbeloppet vid dödsfall som omfattas av försäkringen
sänks till
90 000 kronor från tidigare 200 000 kronor.
Det innebär att Holmia Livförsäkring utgår som föräkringsgivare
av detta moment i tjänstereseförsäkringen och att TryggHansa är försäkringsgivare för tjänstereseförsäkringen i sin
helhet.

Resgodsskydd

Resgodsskyddet utökas med följande maximala
ersättningsbelopp:
60 000 kronor från tidigare 40 000 kronor för personlig lös
egendom, varav 20 000 kronor kvarstår för stöldbegärlig
egendom.
25 000 kronor för arbetsgivares egendom, från tidigare 15 000
kronor.
25 000 kronor för resehandlingar, från tidigare 15 000 kronor.
6 000 kronor för pengar och värdehandlingar, från tidigare 4
000 kronor.
6 000 kronor för merkostnader, från tidigare 3 000 kronor.

Försening och resestartskydd i
1.7.5.1

Tidsgränsen för dubbel ersättning vid försenat bagage kortas
till 24 timmar från 48 timmar.

1.7.6.4 Krisförsäkring

Försäkringsbeloppet utökas till 30 000 kronor från 20 000
kronor.

1.13.4 Rättsskydd

Försäkringsbeloppet utökas till 300 000 kronor från 200 000
kronor.

Begravningskostnader i punkt
1.7.1.2 och 1.14.3

Försäkringsbeloppet utökas till 50 000 kronor från 30 000
kronor.

1.6 Självrisk

Vid skada på mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer
införs en självrisk om 1 500 kronor per skadehändelse.

1.7.1.2 Resekostnader vid akut
sjukdom och olycksfallsskada

Tidsgränsen för ersättning av nödvändig hemresa vid anhörigs
akuta sjukdom/ olycksfall eller dödsfall tas bort helt. Tidigare
gällde detta skydd endast om den försäkrade kom hem minst
48 timmar före den planerade hemkomsten.
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1.7.4 Resgodsskydd Allrisk och
merkostnader.

Merkostnader definieras. De är nödvändiga och skäliga
kostnader för spärrning av konto-, bank och kreditkort, resa
för att göra polisanmälan och skaffa nytt pass och visum, nytt
pass och visum för att kunna fullfölja tjänsteresan, nya nycklar
till motordrivet fordon, nya nycklar/ nytt lås till den försäkrades
bostad om det sker inom en vecka och om de förlorats
tillsammans med handlingar som gör det möjligt att identifiera
bostaden till vilken nycklarna hör.
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1.9.2 Skada på egendom
(resgods) värderingsregler

Vi inför en åldersavskrivningstabell som gäller för egendom
(resgods) som tidigare indelats i värderingsgrupp 2, 3, 4 och 5
och som haft olika regler bland annat beroende på när i tiden
återanskaffning sker och från vilken leveratör. Nu gäller istället
en procentuell avskrivning per år i förhållande till nypris för
egendom indelad i fler kategorier.
Kläder och skor ersätts första året med 100% av nypriset, år 12 med 60% av nypriset, år 2-3 med 30% och därefter med
20% av nypriset.
Glasögon ersätts det första året med 100% av nypriset, år 1-2
med 80%, år 2-3 med 60% , år 3-4 med 40% och därefter med
20% av nypriset.
Väska och plånbok första året med 100% av nypriset, år 1-2
med 50%, år 2-3 med 30% och därefter med 20% av nypriset.
Dator, surfplatta och tillbehör till dessa ersätts första halvåret
med 100% av nypriset, andra halvåret med 80% av nypriset,
år 1-2 med 60%, år 2-3 med 40%, och därefter med 20% av
nypriset.
Mobiltelefon ersätts första halvåret med 100% av nypriset, efter
ett halvår med 70% av nypriset, år 1-2 med 60% och därefter
med 20% av nypriset.
Armbandsur ersätts de första tre åren med 100% av nypriset,
år 3-4 med 60%, år 4-5 med 40%, därefter med 20% av
nypriset.
Vigselring ersätts med 100% av nypriset oavsett ålder.
Övriga smycken ersätts första året med 100% av nypriset, år 12 med 70% och därefter med 50% av nypriset.
Sportutrustning, exempelvis cykel och golfklubbor ersätts första
året med 100% av nypriset, år 1-2 med 80% av nypriset, år 23 med 60%, år 3-4 med 40% och därefter med 20% av
nypriset.
Musikinstrument ersätts de första sex månaderna med 90% av
nypriset, de följande sex månaderna med 80%, år 1-2 med
70%, år 2-3 med 50%, år 3-4 med 40%, år 4-5 med 30% och
därefter med 20% av nypriset.
Hygienartiklar, smink och andra förbrukningsartiklar ersätts
med 50% av nypriset.
Övrig, annan lös egendom ersätts de första sex månaderna
efter inköp med 80% av nypriset, de andra sex månaderna
med 70%, år 1-2 med 50%, år 2-3 med 40% därefter med 20%
av nypriset.
Hemgjorda kläder, föremål, filmer, fotografier, mat och
hobbyarbeten ersätts med kostnaden för råmaterialet.
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1.11 Skaderegleringsbestämmelser

1.13.6.1.1 Rättsskyddsförsäkringen

Vi inför en
regel att den som gör anspråk på ersättning under
försäkringen ska medverka i polisens utredning av ärendet.
Rättsskyddet har uppdaterats med de domstolar och
myndigheter som gäller idag. Försäkringen gäller
ombudskostnader för tvist som kan prövas i tingsrätt och som
efter prövning där kan prövas av hovrätt och Högsta
domstolen. Försäkringen gäller också ombudskostnader för
tvistemål som kan prövas av Mark- och Miljödomstolen enligt
21 kap 1§ punkt 6 miljöbalken, Statens VA-nämnd, eller högre
instans, samt för hyresmål som handläggs av Svea Hovrätt.
För att förtydliga att försäkringen inte gäller småmål så har ett
undantag lagts till för tvist som understiger ett halvt basbelopp
i svenska kronor. Undantaget för tvister som rör ekonomiska
åtgärder som för en privatperson är av ovanlig art eller
omfattning har utökats till att även gälla andra åtgärder än
ekonomiska.

1.13.6.3 Val av ombud

Följande skrivning har lagts till i försäkringen för att definiera
vad som gäller beträffande val av ombud: För att försäkringen
ska gälla krävs att den försäkrade genom fullmakt, anlitar
lämpligt ombud att företräda denne i förhandlingar och
rättegång. Ombudet kan vara advokat eller jurist anställd hos
advokat. Den försäkrade kan även anlita annat lämpligt
ombud. Sådan lämplighetsprövning kan göras av Svensk
Försäkrings nämnder för prövning av ombuds lämplighet. Vid
oenighet om arvode och kostnader för advokat och jurist
anställd hos advokat, kan prövning göras hos
Ombudskostnadsnämnden. Vid oenighet om arvode och
kostnader för övriga ombud, kan prövning göras hos Svensk
Försäkrings nämnder för rättsskyddsfrågor.

1.13.6.4.1 Undantag
Försäkringen lämnar inte ersättning för andra omkostnader,
ombudskostnader i rättsskyddet. utöver undantaget för eget arbete, förlorad inkomst, resor och
uppehälle.
1.14 Överfallsskydd

De brott som omfattas har uppdaterats, liksom
försäkringsbeloppen. Sexuellt tvång har utgått. Sexuellt
övergrepp ersätts med 50 000 kronor, oaktsam våldtäkt med
75 000 kronor, våldtäkt med 100 000 kronor, och grov våldtäkt
med 150 000 kronor.

2. Avbeställnings- försäkring
Tilläggsavtal

Naturhändelse ersätts av det definierade begreppet
naturkatastrof för att förtydliga vad som avses när det gäller
avbeställning på grund av en plötslig och oförutsedd
naturkatastrof av stor omfattning på eller i närheten av det
resmål, den anställde skulle besöka i tjänsten.
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3. Definitioner

Vi inför en ny definition av tjänsteresa och av tjänsteställe.
Med tjänsteresa avses här resa/uppdrag som utförs i tjänsten
för försäkringstagarens räkning. Med tjänsteresa avses inte/
till tjänsteresa räknas inte *uppdrag som utförs i bostad eller
på tjänsteställe. *resa mellan bostad och tjänsteställe.
*veckopendlingsresor *arbetsuppgifter/uppdrag i samband med
utförande av arbete från annan vistelseort under
distansarbete, semester eller annan ledighet.
Med tjänsteställe menas den plats där den försäkrade utför
huvuddelen av sitt arbete. Om arbetet utförs på olika
arbetsplatser som växlar är tjänstestället i regel den plats där
den försäkrade hämtar och lämnar arbetsmaterial eller
förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter.
Med vänlig hälsning
Trygg-Hansa
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Sid 1

Försäkringsbrev
25-1931584-03
Datum

2020-09-10

Försäkringsnummer

Försäkringstid

25-1931584-03

2020-11-01 - 2021-10-31

Excellent Moving Sweden AB
Hällmarkshöjden 29
141 92 Huddinge

Organisationsnr/Personnr

559187-8987
Betalningssätt

Betalkonto 390949834

Trygga Firman Transport och åkeri – din skräddarsydda företagsförsäkring
Verksamhet

Flyttjänster

Total årsomsättning

600 000 kr

Årspremie

Premie: 8 386 kr

Försäkringsställen

1: Dåntorpsvägen 33 C, Haninge kommun

Villkor

Se Villkorsöversikt

Basbelopp för år 2020

47 300 kr

Glöm inte att kontrollera att uppgifterna i försäkringsbrevet stämmer. Felaktiga uppgifter i
försäkringsbrevet kan påverka försäkringsskyddet vid en skada. Eventuella felaktigheter måste anmälas
inom 8 dagar.

Försäkringskontakt
Kundservice Företagsmarknad: 077-11 11 700
Mailadress: foretag@trygghansa.se
Skadeanmälan
Om olyckan är framme skall du anmäla detta snarast till Trygg-Hansa under kontorstid 8 - 17.
Akut skada kan även anmälas efter kontorstid till vår skadejour.
Inbrott och rån skall dessutom alltid anmälas till polisen.
Skadeanmälan görs till tel: 0771-111 500 alt webbplats: www.trygghansa.se/foretag
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Sid 2

Försäkringsbrev
25-1931584-03
Datum

2020-09-10
Omfattning
Försäkringsbelopp
Brand-, inbrotts-, vattenskade-, rån- och allriskförsäkring
- Inbrottsskyddsklass Skyddsklass 2
- Maskiner, inventarier och varor
- Kunders egendom
- Ritningar, arkivalier, datainformation samt programlicenser
- Arbetstagares egendom
- Pengar och värdehandlingar samt värdebevis i lokal - gäller
ej vid rån
- Pengar o värdehandlingar samt värdebevis i godkänt
värdeförvaringsskåp - gäller ej vid rån
- Pengar o värdehandlingar samt värdebevis vid rån
- Skada på hyrd lokal inklusive glas i byggnad
- Självrisk 1 500 kr
Ansvarsförsäkring
Ansvarsförsäkringen, inkl produktansvar, gäller för person- och
sakskada som inträffar inom Norden.
- Självrisk 0,2 basbelopp
Rättsskyddsförsäkring
- Självrisken är 0,2 basbelopp vid varje tvist, samt 20% av
överskjutande kostnad.

100 000 kr
30 000 kr
3 basbelopp
0,2 basbelopp
0,2 basbelopp
1 basbelopp
2 basbelopp
2 basbelopp

10 000 000 kr

5 basbelopp

Avbrottsförsäkring
Försäkringsbeloppet = totala årsomsättningen som är angiven
på sid 1 i försäkringsbrevet. Ansvarstiden är 12 månader.
Karenstiden är 1 dygn. Kund- och leverantörsavbrott ingår intill
1 000 000 kr.
- Självrisk 1 500 kr
Oljeskada egen egendom
Högsta ersättning vid oljeskada från eget fordon som inte är
tankbil är 100 000 kr.
- Självrisk 0,2 basbelopp

1 000 000 kr

Oljeskada på annans egendom (3:e man)
- Självrisk 0,2 basbelopp

1 000 000 kr

Krisförsäkring
- Gäller för 10 behandlingstillfällen. Ingen självrisk .
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Sid 3

Försäkringsbrev
25-1931584-03
Datum

2020-09-10
Försäkringsbelopp
Transportöransvarsförsäkring
Försäkringen baseras på försäkringstagarens och dess
medförsäkrade bolags transportårsomsättning. Försäkringen
gäller inte för uppdrag som utförs åt
transportförmedlingsföretag och där försäkringstagaren genom
uppdraget får försäkring för sitt transportöransvar. Omsättning
avseende dessa uppdrag ska inte vara premiegrundande.
- Transportårsomsättning 600 000 kr
- Andel transporter på egen bil: 100%
- Inrikes transporter inom Sverige (Villkor T 800 moment G):
100%
- CMR inom Norden (Vid CMR transport Villkor T 800 moment
H): 20%
- Normalsjälvrisk (T800 G.3) 0,1 basbelopp
Transport
- Typ av gods: Bohag och kontorstransporter (Villkor T 800
moment J&K)
- Andel i procent av transportårsomsättning 100
Tjänstereseförsäkring
Försäkringen gäller utan självrisk förutom för mobiltelefoner,
surfplattor och bärbara datorer. Rättskyddet har en självrisk på
1000 kr och 10% av överskjutande kostnader. Nedanstående
belopp gäller per försäkrad. Vård- och resekostnader ingår intill
nödvändiga och skäliga kostnader. Övriga försäkringsbelopp
framgår av försäkringsvillkoren. Försäkringen gäller inte om du
reser till områden som utrikesdepartementet avråder från att
resa till.
- Personlig lös egendom
- -varav stöldbegärlig egendom, 20 000 kr
- Arbetsgivares egendom
- Pengar
- Resehandlingar
- Resgodsförsening - efter 24 timmar dubbla
försäkringsbeloppet
- Kapitalbelopp vid invaliditet, före fyllda 69 år
- Kapitalbelopp vid dödsfall
- Försening vid färd med allmänt färdmedel
- Resestartskydd
- Krisförsäkring: högst 10 st behandlingar, Högsta ersättning
30 000 kr
- Självriskskydd på egen privat bil som medförs på tjänsteresa,
dessutom vid skada hemma avseende privat villa/hem- och
bilförsäkring, när du är på tjänsteresa utomlands Högsta
ersättning är 10 000 kr per försäkring
- Rättsskydd (som privatperson)
- Ansvarsförsäkring (som privatperson)
- Överfallsförsäkring (fysisk personskada) ingår
- Antal anställda 0-4
- Antal resdygn upp till 200
- Andel resdygn utom Sverige högst 10 %
- Medresenär/Familjemedlem ingår inte
- Självrisk mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer 1 500
kr

60 000 kr
25 000 kr
6 000 kr
25 000 kr
3 000 kr
800 000 kr
90 000 kr
3 000 kr
25 000 kr

300 000 kr
10 000 000 kr

Sid 4

Försäkringsbrev
25-1931584-03
Datum

2020-09-10
Försäkringsbelopp
Kollektiv Företagsolycksfall
Försäkringen gäller utan självrisk. Från det år den försäkrade
fyller 46 år sänks invaliditetsbeloppen med 5 %-enheter per år,
lägst 200 000 kr.
- Medicinsk invaliditet / Ekonomisk invaliditet
- Ärrersättning enligt Trygg-Hansas tabell
- Läke-, tandskade- och resekostnader, nödvändiga och
skäliga kostnader
- Merkostnad under akut läkningstid
- Merkostnad för personliga tillhörigheter
- Hjälpmedel
- Dödsfallsbelopp
- Kristerapi Max 10 behandlingstillfällen hos legitimerad
psykolog
- Sveda och värk enligt Trygg-Hansas tabell
- Antal anställda i företaget: 3
- Omfattning: Arbetstid & Färd
Förändringsskydd
Försäkringen omfattar ett förändringsskydd för företag med
årsomsättning upp till 50 miljoner kr som innebär utökad
trygghet under försäkringsperioden. Förändringsskyddet
omfattar även bilförsäkringen i Trygg-Hansa för företagsägd
personbil och lätt lastbil i fordonsklass 92.
Trygga Firman
Följande fördelar ingår:
- Expertteam: Branschkunniga försäkringsrådgivare
tillhandahåller snabb och personlig kundservice 0771-111
700, vardagar 07.30-18.00.
- Skräddarsydd försäkringslösning: En bedömning av
försäkringsrisker i verksamheten samt en behovsanpassad
skräddarsydd försäkringslösning, se offert och
försäkringsbrev. Vid behov av besiktning av verksamheten
genomförs denna av våra egna risk- och säkerhetsingenjörer.
- Försäkringskoll: Minst en årlig genomgång i syfte att
säkerställa att befintligt försäkringsskydd överensstämmer
med den försäkrade verksamhetens behov och förväntningar.
- Skadehantering: Enklare skador regleras direkt per telefon
0771-111 500 vardagar 08.00-17.00. Skada kan även
anmälas via www.trygghansa.se.
- Skadehantering större skador: Mer komplicerade skador
hanteras av specialister. Vi har ett rikstäckande nät av
besiktningsmän samt skadejour 0771-111 500 dygnet runt.
- Internetkontoret Mina Sidor: Internettjänst som tillhandahåller
möjligheten att se verksamhetens samtliga försäkringar,
utföra ändringar och kompletteringar i befintligt
försäkringsinnehav, samt att följa eventuellt skadeärende.

18 / 36 Basbelopp

intill 120 000 kr
intill 25 000 kr
intill 80 000 kr
50 000 kr

Sid 5

Specifikation av omfattning för Transportöransvarsförsäkring
Försäkringen omfattar det ansvar som försäkringstagaren påtager sig gentemot uppdragsgivare enligt
Sveriges Åkeriföretags ansvarsbestämmelser, ALLTRANS 2007, 1 a) för godstransporter på väg samt 1
c) avseende förmedling av uppdrag. Försäkringen omfattar även försäkringstagarens ansvar för
vägtransport samt förmedling av vägtransportuppdrag enligt Nordiskt Speditörförbunds allmänna
bestämmelser.
Undantag
Utöver undantagen i Villkoret T800, omfattar försäkringen inte:
- Ansvar för omhändertaget gods, där försäkringstagaren uppträder som redare eller befraktare
under certeparti vid fartygs- eller flygtransport eller charters liability.
- Ansvar som omfattas av sedvanlig företagsförsäkring avseende sak- och personskada.
- Ansvar enligt trafikskadelagen.
- Ansvar för förhyrda lastbärare.
- Skadeståndsskyldighet som uppkommit i samband med uppdrag avseende köp och försäljning eller
uthyrning och förhyrning av fast eller lös egendom.
- Skada eller förlust som helt eller delvis beror på att försäkringstagaren påtagit sig kreditrisk eller
uppkommit till följd av brist på likvida medel.
- Försäkringen omfattar inte ansvar enligt NSAB 2015 § 13.

Särskilda försäkringsvillkor
Försäkringstagaren ska anmäla sådan förändring av sin verksamhet som har betydelse för
försäkringsavtalet.
Trygg-Hansa har rätt att genom auktoriserad eller godkänd revisor få del av försäkringstagarens
räkenskapshandlingar.
Försäkringstagaren förbinder sig till att verka för att anlitade transportörer upprätthåller
transportöransvarsförsäkring som täcker ert lagenliga eller kontraktsenliga ansvar.
Sanction Limitation and Exclusion Clause, JC2010/014
Säkerhetsföreskrifter
Enligt Trygg-Hansas villkor T 800 G 1.9 & G 1.10
Om uppdraget lämnas vidare till en undertransportör ska motsvarande krav som nämns ovan ställas på
dem.
Försäkringsbelopp
Försäkringsgivarens ansvar är begränsat till 10 Mkr per skadetillfälle.
När det gäller tobaksvaror, sprit, mobiltelefoner, hemelektronik, datorer med tillhörande kringutrustning
och läkemedel är försäkringsbeloppet högst 3 Mkr.
Försäkringsgivarens ansvar är dock alltid begränsat till beloppet i respektive leveransvillkor.
Självrisk
Försäkringen gäller med en normalsjälvrisk som framgår i försäkringsbrevet. I övrigt gäller de självrisker
som framgår av villkoret T 800. Med ändring av villkoret T 800 G 1.10 omfattas läkemedel av den
förhöjda självrisken om brott mot säkerhetsföreskrifter sker.
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Sid 6

Försäkringsbrev
25-1931584-03
Datum

2020-09-10
Tilläggsförsäkringar
Här presenteras ett urval av tillägg som inte ingår i företagets nuvarande försäkringslösning men som ni
kan lägga till. Ring oss så ser vi till att företaget blir rätt försäkrat.
Du når våra experter vardagar 08.00-18.00 på 0771-111 700.
Du kan också tala med din personliga försäkringsrådgivare.
Förmögenhetsbrottsförsäkring
Kundolycksfall
Tjänstereseförsäkring - Avbeställningsskydd
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25-1931584-03
Datum

2020-09-10
Självrisk
Självrisken är den del av skadan som du måste betala själv. Vald självrisk framgår av försäkringsbrevet.
Genom att höja grundsjälvrisken finns möjlighet att få lägre premie. För vissa skadehändelser gäller
dock särskilda självrisker. Dessa framgår av försäkringsvillkoren. Om särskild självrisk finns gäller alltid
lägst denna. Om vald grundsjälvrisk är högre än de särskilda självriskerna gäller den högre
grundsjälvrisken.
Säkerhetsföreskrifter
Försäkringsvillkoren innehåller ett flertal så kallade säkerhetsföreskrifter som du, dina anställda, anlitade
entreprenörer eller andra uppdragstagare måste följa. Vad som avses med en säkerhetsföreskrift
framgår under rubriken Säkerhetsföreskrifter. Syftet med dessa föreskrifter är att förhindra skador. Om
dessa inte följs kan ersättningen vid skada minskas eller till och med helt utebli.
Villkorsöversikt
Här nedanför anges de villkor som gäller för försäkringsavtalet samt en läshänvisning för dessa.
Fullständiga villkor hittar du när du loggar in på www.trygghansa.se. Instruktioner för hur du loggar in
finns på hemsidan.
När du loggat in har du dessutom tillgång till en mängd skadeförebyggande information och du kan
också följa en eventuell skadas status.
Saknar du möjlighet att hämta villkoren via vår hemsida får du gärna höra av dig, så hjälper vi dig.
- ring 0771-111 700
- skriv till Trygg-Hansa, 106 26 Stockholm
- skicka e-post till foretag@trygghansa.se
Försäkringar tecknade via försäkringsmäklare - kontakta din mäklare i första hand.
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Villkorsinstruktion
Basvillkor - Småföretagsförsäking allrisk
Produktvillkor - Rättsskyddsförsäkring
Produktvillkor - Tjänstereseförsäkring
Produktvillkor - Krisförsäkring
Produktvillkor - Oljeskadeförsäkring för egen egendom
Produktvillkor - Oljeskada för tredje man
Produktvillkor- Tillverkande och tjänsteföretagsförsäkring
Produktvillkor - Egendom i fordon
Produktvillkor - Förändringsskydd
Allmänna villkor kollektiv olycksfallsförsäkring
Produktvillkor - Transportöransvar
Särskilt villkor - Inbrottsskydd - Skyddsklass 2
Allmänna avtalsbestämmelser
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