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Travtränarnas Riksförbund A-Tränarna
Staffan Österling
Kvarnbäcksväg 23
892  32  DOMSJÖ

15 februari 2017

Nu förnyas er försäkring 

Denna försäkring är grundad på de försäkringsuppgifter er försäkringsförmedlare har lämnat till If. 
Försäkringsförmedlaren har genom er fullmakt åtagit sig att fortlöpande sköta ert försäkringsskydd.

Kontakta er försäkringsförmedlare vid förändring eller frågor.

Om ni råkar ut för något, kontakta oss på www.if.se eller ring 0771-815 818.
De flesta ärenden löser vi direkt!

För skada som berör transport ska anmälan göras på 031-345 62 25 eller via mejl till 
marineclaims@if.se.

Vänliga hälsningar
If

Kontaktuppgifter:
Söderberg & Partners AB,  Mällberg, Ingvar,  Box 7785 ,  10396 STOCKHOLM,  Telefon: 08-451 50 00

Huvudkontor: Barks väg 15,  Solna 
Postadress: 106 80 Stockholm 

If Skadeförsäkring AB (publ)
Org.nr: 516401-8102

www.if.se
Säte: Stockholm
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Travtränarnas Riksförbund A-Tränarna
Organisationsnummer 802006-7842 

Avtalstid fr.o.m. 1 april 2017 t.o.m. 31 mars 2018

Uppgifter om eventuella avvikande avtalstider finner ni i försäkringsbrevet. 

Avtalet omfattar följande:

Egendom, Avbrott

Rättsskydd

Transport

Egendom

Grundsjälvrisk för egendomsförsäkringen utgör 4.000 kr vid varje
skada. Grundsjälvrisk för stöld utan samband med inbrott 9.000 kr
vid varje skada.

Inbrottsskydd
För att skada genom inbrott skall ersättas gäller att försäkrings-
lokalen uppfyller mekaniskt inbrottsskydd i lägst skyddsklass 1.
(under tid på dygnet då lokalen är obemannad)

Nedan följer några anvisningar för inbrottsskydd:

Försäkringslokals omslutningsyta (vägg, golv, tak, dörr- och
förnsterenhet mm) skall i sin helhet ge ett efter förhållandena
godtagbart skydd mot inbrott och försvåra bortförande av stöld-
gods. Detta avser både det byggnadstekniska utförandet och lås-
och reglingsanordningar. Dörr, port, lucka i omslutningsyta ska
vara låst med godkänd låsenhet. Ytterligare viktiga punkter att
tänka på:

- Utåtgående dörr ska vara försedd med godtagbar bakkantssäkring.
- Lås med enbart snedställd låskolv är inte godkänt.
- Ett godkänt lås får ej ha vred, om vredet ej kan spärras eller
  frikopplas.

Svenska Stöldskyddsföreningen anger normer för vad som enligt ovan
avses med "godkänd" och "godtagbar". Kontakta gärna en auktori-
serad låssmed för vidare information!

Stöld utan samband med inbrott (gäller främst under tid då lokalen är bemannad)
Vid stöld utan samband med inbrott lämnas ersättning endast om
skadetillfället kan preciseras och om det med hänsyn till egen-
domens värde och stöldbegärlighet samt förhållandena i övrigt
vidtagits rimliga säkerhetsåtgärder samt att stölden inte begåtts
av anställd. Upptäcks sådan förlust först vid t ex inventering
och själva stöldtillfället inte kan preciseras ersätts inte skadan.

Sulkys som inte förvaras i låst utrymme skall kedjas fast med kätting med länkar i stål som har en diameter på minst 10 mm. Kättingen 
skall låsas med ett hänglås i hänglåsklass 3.

AVBROTTS-/EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING

Försäkringen lämnar ersättning för det avbrott i verksamheten som
uppstår till följd av en ersättningsbar egendomsskada, exempelvis
ekonomisk förlust vid driftstörning efter brand.
Försäkringen lämnar även ersättning för extrakostnader till följd
av ersättningsbar egendomsskada.
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Försäkringen omfattar inte den förlust företaget gör under avtalad
karenstid och gäller för en avbrottsförlust i högst ett år.

Högsta ersättning utgör 30.000 kr per häst i träning och
karenstiden är 24 timmar.

Huvudkontor: Barks väg 15,  Solna 
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FörsäkringsbeloppFörsäkringsställe:  Inom Norden utan angivet försäkringsställe

• Maskinerier, inventarier och varor

Försäkringsbeloppet är per häst i träning

OMFATTNING:

Extra  80 000 kr
Självrisk 4 000 kr

FÖRSÄKRINGSINFORMATION:
Försäkrat Maskiner och inventarier
Försäkrad egendom Maskiner och inventarier samt varor
Krav på inbrottsskydd Skyddsklass 1

Försäkringsställe:  Inom Europa

• Egendom tillfälligt förvarad på annan plats

OMFATTNING:

Extra  200 000 kr
Självrisk 4 000 kr

FÖRSÄKRINGSINFORMATION:
Försäkrat Maskiner och inventarier
Försäkrad egendom Maskiner och inventarier samt varor
Krav på inbrottsskydd Skyddsklass 1

• Avbrotts-/extrakostnadsförsäkring

Försäkringen lämnar ersättning för det avbrott i verksamheten som uppstår till följd av ersättningsbar egendomsskada, exempelvis 
ekonomisk förlust vid driftsstörning efter brand.
Försäkringen lämnar även ersättning för extrakostnader till följd av ersättningsbar egendomsskada.

Försäkringen omfattar inte den förlust företaget gör under avtalad karenstid och gäller för en avbrottsförlust i högst ett år.

Högsta ersättning utgör 30 000 kr per häst i träning och karenstiden är 24 timmar.

OMFATTNING:

Avbrott  30 000 kr
Självrisk 9 000 kr
Ersättningstid 12 månader

FÖRSÄKRINGSINFORMATION:
Försäkrat Extrakostnader

FÖRSÄKRINGSINNEHÅLL

• Extra Brandskada - Vattenskada - Inbrott, rån och skadegörelse - Elskada - 
Glas- och skyltskada - Naturskada - Annan plötslig skada

• Avbrott Enligt försäkringsvillkor

I Egendomsförsäkringen ingår vid varje skada försäkringsskydd för nedan angiven egendom till där angivna belopp. 
Om försäkringen är begränsad till vissa moment, t.ex. endast brand, ingår endast det som är hänförligt till den 
omfattning som försäkringsavtalet har.

Om högre försäkringsbelopp avtalats, vilket i så fall anges i försäkringsbrevet, gäller detta belopp utöver nedan 
angivna belopp. 

Varje arbetstagares lösöre 10 000 kr
Skadegörelse på hyrd lokal 50 000 kr
Glas i dörrar och fönster Ingår
Kunders egendom 100 000 kr

Huvudkontor: Barks väg 15,  Solna 
Postadress: 106 80 Stockholm 
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Lagrad information 100 000 kr
Pengar, värdehandlingar och värdebevis - inbrott, i värdeförvaringsenhet 50 000 kr
Pengar, värdehandlingar och värdebevis - inbrott, förvarat fritt i lokal 5 000 kr
Pengar, värdehandlingar och värdebevis - rån och brand 200 000 kr
Röjningskostnad för försäkrade maskiner och inventarier samt varor 2 000 000 kr
Fast inredning 150 000 kr

Vid försäkring av byggnad omfattar försäkringen även följande egendom och kostnader.

Fastighetsinventarier 200 000 kr
Merkostnad vid myndighetskrav 200 000 kr
Röjningskostnad för försäkrad byggnad 5 000 000 kr
Tomt och markanläggningar 200 000 kr

Avbrottsförsäkringen omfattar vid varje skada även följande
Skada hos leverantör, kund eller hyresvärd inom Norden 500 000 kr
Avbrott i tillförsel av el, gas, vatten, värme eller data- och/eller telekommunikation till försäkrad verksamhet 5 000 000 kr

Självrisk och karens
För vissa skadehändelser kan en högre självrisk och/eller längre karenstid gälla. Läs mer om detta i avsnittet 7 Självrisk i 
försäkringsvillkoret.

Huvudkontor: Barks väg 15,  Solna 
Postadress: 106 80 Stockholm 

If Skadeförsäkring AB (publ)
Org.nr: 516401-8102
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Försäkrad verksamhet

• Tävlingsstall

HUVUDFÖRSÄKRING:

Rättsskyddsförsäkring för tvistemål och skattemål 

Försäkringsbelopp per tvistemål 250 000 kr
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid, tvistemål 2 500 000 kr
Försäkringsbelopp per skattemål 250 000 kr
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid, skattemål 250 000 kr
Självrisk (andel av skadan) 20 %
Självrisk (grundbelopp) 9 000 kr
Var försäkringen gäller, tvistemål Norden
Var försäkringen gäller, skattemål Sverige

Huvudkontor: Barks väg 15,  Solna 
Postadress: 106 80 Stockholm 
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• Eget gods med egna fordon under transport och uppehåll

OMFATTNING:

Transportförsäkring med eget fordon  
Försäkringsbelopp (högsta ersättning i händelse av skada) 100 000 kr
Försäkringsform Förstarisk
Självrisk 9 000 kr

FÖRSÄKRINGSINFORMATION:
Försäkrat Transport av utrustning o dyl
Geografiskt område Europa
Varuslagsgrupp Stöldbegärligt gods

FÖRSÄKRINGSINNEHÅLL

• Transportförsäkring med eget fordon Trafikolycka, haveri och katastrof - Totalförlust under lastning/ 
lossning - Allrisktillägg transport - Inbrott under uppehåll - Brand 
under uppehåll - Vatten under uppehåll

Huvudkontor: Barks väg 15,  Solna 
Postadress: 106 80 Stockholm 

If Skadeförsäkring AB (publ)
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Viktiga förändringar i din försäkring
Vi utvecklar kontinuerligt våra försäkringsprodukter vilket medför att ändringar i ert avtal kan ske i samband med förnyelse av försäkringen. Nedan 
framgår de ändringar som gäller för den typ av försäkring som ni har tecknat. Beroende på försäkringens omfattning eller er verksamhet kan i vissa fall 
någon eller några av ändringarna inte gälla för er försäkring.

Information om de försäkringsprodukter avtalet omfattar
Egendomsförsäkring
Nedan redogörs för förändringar i försäkringsvillkoren och annan viktig information som kan påverka er försäkring.

Egendom

Försäkringsbelopp och underförsäkring
Vi har förbättrat våra försäkringar och skadevärderingsregler för att göra det bättre och tryggare för dig som kund. Denna förbättring innebär att det 
försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet är den högsta ersättning som If kan betala vid eventuell skada. Från försäkringsbeloppet görs avdrag för 
ålder, bruk och självrisk som vanligt.

Viktigt för dig som kund är att du ser över att rätt försäkringsbelopp (försäkringsbeloppet ska motsvara återanskaffningsvärdet, vilket lite förenklat kan 
förklaras såsom kostnaden att återanskaffa samma eller likvärdiga föremål som nytillverkat) är angivna samt att vi på If har rätt uppgifter gällande 
byggnad och omsättning. 

I och med förbättringarna har If tagit bort risken för underförsäkring. Underförsäkring innebär att ersättning reduceras, utöver avdrag för ålder och bruk, 
om angivet försäkringsbelopp inte motsvarar hela kostnaden att återanskaffa samma eller likvärdiga föremål som nytillverkade. Något som många inte 
varit medvetna om förrän skadan inträffat. Därför gör vi denna förbättring.

För fullvärdesförsäkrade byggnader och avbrott är det viktigt att rätt uppgifter om byggnad och omsättning lämnas till If för annars finns risk för 
underförsäkring vilket innebär att full ersättning inte betalas vid en skada.   

Var försäkringen gäller?
Tänk på att försäkringsställen där du tillfälligt förvarar egendom ska anges i försäkringsbrevet om lokalen disponerats mer än 12 månader eller om 
försäkringsbehovet överstiger högsta ersättning 500 000 kr.  

Stöldbegärliga varor 
Säljer du stöldbegärliga varor behöver du försäkra sådan egendom särskilt för att den ska omfattas av inbrotts- och rånförsäkringen. Stöldbegärliga 
varor är 

Föremål helt eller delvis av guld och platina, äkta pärlor och ädelstenar•
Ur avsedda att bäras t.ex. fick- och armbandsur•
Föremål helt eller delvis av silver•
Kamera och kameraobjektiv•
Apparat/utrustning för ljud- eller bildåtergivning•
Mobiltelefon•
Dator och bildskärm•
Tobak.•

Index
Höjning av försäkringsbeloppen för byggnad, varor, maskinerier och inventarier sker automatiskt vid årsförfallodagen och beräknas enligt tillämpligt 
index. 

Nya säkerhetsföreskrifter
Risk för frysning
Installation för vatten ska ha tillräcklig isolering samt att temperaturen i lokalerna inte får sänkas så att det finns risk för frysning.

Byggnad utan verksamhet eller hyresgäst
Avstängningsventil till inkommande vatten ska stängas av i lokaler som står oanvända och tillsyn av lokalerna ska göras minst en gång i månaden. 
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Postadress: 106 80 Stockholm 

If Skadeförsäkring AB (publ)
Org.nr: 516401-8102

www.if.se
Säte: Stockholm



Nyheter
Försäkringsnummer   SP313124.7.1

15 februari 2017  8 (8)

0.1 Rättsskyddsförsäkring
Ett undantag för tvist med klient har införts i rättsskyddsförsäkringen. Undantaget tar sikte på juridisk uppdragsverksamhet då man råkar i tvist med sin 
klient.

Självrisken vid rättsskyddsskada avseende tvistemål och skattemål har ändrats. Ändringen innebär att självrisken nu beräknas på ett annat sätt. Vid 
rättsskyddsskada tillämpas nu en självrisk som utgörs av ett grundbelopp plus en procentuell andel av de ersättningsbara kostnaderna som överstiger 
grundbeloppet. 

Självriskberäkningen är oförändrad vid rättsskyddskada avseende miljöbrottmål och arbetsmiljöbrottmål.

I rättsskyddsförsäkringen införs en begränsning som tar sikte på situationer där den försäkrade har ett avtal om s.k. ”självriskeliminering” eller liknande 
upplägg med sitt ombud där avsikten är att ombudet ska stå kostnaden för självrisken. Dessa kostnader omfattas inte av försäkringen, utan 
försäkringsbelopp/självrisk gäller exkl. dessa kostnader.
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