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Utskriftsdatum:
Försäkringsnummer:
Försäkringstid:

2 mars 2021
SP313124.11.1  
2021-04-01 - 2022-03-31

Hej!
Här kommer det nya avtalet för kommande 
försäkringsperiod.

På följande sidor hittar du:

ÖVERSIKT•
Ger en bild av försäkringens innehåll.

FÖRSÄKRINGSSPECIFIKATION•
Här ser du bland annat omfattning, självrisk och de 
uppgifter försäkringen grundar sig på.

VILLKOR•
Innehåller alla detaljer om vad försäkringen gäller för 
och vad vi kan hjälpa till med om det händer en skada.

Kontrollera uppgifterna i försäkringsspecifikationen, 
om något är fel eller oklart ta kontakt enligt kontakt-
informationen nedan.

Vänliga hälsningar 
If

Kontaktuppgifter:
Söderberg & Partners
Telefon: 08-451 50 00
Adress: Att: Nova. Box 31, 85102 SUNDSVALL

If Skadeförsäkring AB (publ)
Postadress: 106 80 Stockholm 
Huvudkontor: Barks väg 15,  Solna

Org.nr: 516401-8102
Säte: Stockholm

Telefon: 0771 43 00 00
www.if.se



FÖRDELAR MED IF

NI KAN ALLTID NÅ OSS OM DET HÄNDER EN SKADA SNABB SKADEREGLERING
Dygnet runt alla dagar i veckan om det 

hänt en skada.
Vi och våra samarbetspartners är alltid 

beredda att omedelbart hjälpa till.
De flesta ärenden löser vi direkt!

FÖRÄNDRINGAR ELLER FRÅGOR
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 förändringar eller 
frågor.

LUGN, VI HJÄLPER ER
Kontakta oss vid skada.
0771-815 818
if.se/skada

Bra att veta

TRANSPORTFÖRSÄKRING
Vid skada ring 031-345 62 25 eller skriv mejl till 
marineclaims@if.se.
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Försäkringsspecifikation
Ö

versikt
V

illkor

Översikt

Travtränarnas Riksförbund A-Tränarna
Organisationsnummer 802006-7842 

Försäkringstid: 
2021-04-01 - 2022-03-31

FÖRSÄKRAT PRIS FÖR TIDEN

Egendomsförsäkring SEK 202 222
Inom Norden utan angivet försäkringsställe

Maskinerier, inventarier och varor

Inom Europa

Egendom tillfälligt förvarad på annan plats

Avbrotts-/extrakostnadsförsäkring

Ansvarsförsäkring SEK 494 000
Företag eller annan vinstdrivande organisation
  Rättsskyddsförsäkring för tvistemål och skattemål   

Transport- och Marinförsäkring SEK 4 397
Egendom i bil

TOTALT SEK 700 619

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)
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Försäkringsspecifikation
Ö

versikt
V

illkor

Översikt

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.

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.

Priset per försäkringsnivå i översikten redovisas exklusive förmedlarens ersättning. Vid en eventuell återkallelse av förmedlarfullmakten 
tillkommer Ifs distributionskostnader.

Du hittar standardiserad information om försäkringarna (IPID) här: if.se/ipid
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Försäkringsspecifikation
V

illkor
Försäkringsspecifikation

Nyheter

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

Egendom

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.  

Nya säkerhetsföreskrifter för solcellsanläggningar och laddning av el- och hybridbilar
Solcellsanläggning
Vid installation av solcellsanläggning ska elinstallationsreglerna i SS 436 40 00 samt SEK Handbok 457 Solceller – råd och regler för 
elinstallationen följas. 

De företag som utför elinstallationsarbete på solcellsanläggningar ska vara registrerade I Elsäkerhetsverkets register med verksamhetstypen 
“Elproduktion”. 

Innan solcellsanläggning monteras på tak ska takhållfastsutredning göras för att säkerställa att taket uppfyller Boverkets byggregler och 
Boverkets konstruktionsregler.  

Om el från solcellsanläggning lagras i batterilager ska dessa fövaras i egen brandcell som uppfyller lägst brandklass EI 30 alternativt stålcontainer 
placerad minst 6 meter från byggnaden. 

Laddning av el- och hybridbilar
Laddning av el- och hybridbilar ska ske på annan plats än i produktions- eller lagerbyggnad. Anordning för laddning ska placeras 6 meter eller 
längre ifrån sådan byggnad.  

Laddningsstation ska vara utförd enligt system mod 3 eller mod 4. 

Varje laddningsstation ska matas via separat gruppledning från elcentral.

Gruppledning som matar laddningsstation ska vara försedd med elkopplare som vid nödsituation möjliggör frånkoppling i både fas- och 
neutralledare. Elkopplaren ska vara placerad synbar i laddningsstationens närhet. 

Vid begäran ska elinstallationsintyg från elinstallationsföretag gällande utförandet av laddningsstation kunna uppvisas. 

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. 
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Nyheter

Transport- och Marinförsäkring
Undantag Databrott
Efter nya krav från återförsäkringsmarknaden kompletterar vi våra villkor med en ny undantagsklausul angående cyberrisker. Den nya klausulen 
ska klart och tydligt visa vad våra försäkringar inte omfattar men även vad de omfattar. Nuvarande klausul (cl. 380) som finns med i några av 
våra försäkringar har visat på vad som inte ingått i försäkringen men inte vad som faktiskt har omfattats, en så kallad tyst omfattning.

Marknaden har beslutat att det behövs tydlighet i frågan och därför kommer nu detta krav, som t.ex. i England är lagstadgat sedan ett år tillbaka. 
Vi kommer därför att införa den bifogade klausulen (LMA 5403) i alla transport- och marinförsäkringar, antingen som en ny klausul eller istället 
för den nuvarande cl. 380.

Första stycket i denna nya klausul undantar cyberskador som orsakats genom handling med avsikt att göra skada, på samma sätt som cl. 380. 
Andra stycket visar på att det finns skydd för skador under andra förutsättningar.

Det tredje stycket avser situationer i fall där försäkringsavtalet inkluderar krigsrisker, och då att uteslutningen i stycke ett inte gäller för skador 
som hänför sig till avfyrning av ett vapen gjort med en dator/datorsystem eller annan programvara.

LMA5403 - MARINE CYBER ENDORSEMENT (11 November 2019)

1. Subject only to paragraph 3 below, in no case shall this insurance cover loss, damage, liability or expense directly or indirectly caused by or 
contributed to by or arising from the use or operation, as a means of inflicting harm, of any computer, computer system, computer software 
programme, malicious code, computer virus, computer process or any other electronic system.

2. Subject to the conditions, limitations and exclusions of the policy to which this clause attaches, the indemnity otherwise recoverable hereunder shall 
not be prejudiced by the use or operation of any computer, computer system, computer software programme, computer process or any other 
electronic system, if such use or operation is not as a means for inflicting harm.

3. Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any 
hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, paragraph 1 shall not operate to exclude losses 
(which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic 
system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.
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Egendomsförsäkring 

Inom Norden utan angivet försäkringsställe

Maskinerier, inventarier och varor
Inom Norden utan angivet försäkringsställe

     

Försäkrad egendom: Maskiner och inventarier samt 
varor

Krav på inbrottsskydd: Skyddsklass 1

Försäkringsbeloppet är per häst i träning

Extra

Omfattning:
Brandskada• Glas- och skyltskada•
Vattenskada• Naturskada•
Inbrott, rån och skadegörelse• Annan skadehändelse•
Elskada•

Försäkringsbelopp:  80 000 kr Självrisk:  4 000 kr

Inom Europa

Egendom tillfälligt förvarad på annan plats
Inom Europa

     

Försäkrad egendom: Maskiner och inventarier samt 
varor

Krav på inbrottsskydd: Skyddsklass 1

Extra

Omfattning:
Brandskada• Glas- och skyltskada•
Vattenskada• Naturskada•
Inbrott, rån och skadegörelse• Annan skadehändelse•
Elskada•

Försäkringsbelopp:  100 000 kr Självrisk:  4 000 kr

Avbrotts-/extrakostnadsförsäkring      

Beskrivning eller beteckning: 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.
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Egendomsförsäkring (forts.)

Verksamhetsavbrott

Omfattning:
Extra kostnader för fortsatt drift av verksamheten•

Försäkringsbelopp:  30 000 kr
Självrisk:  9 000 kr

Ersättningstid:  12 månader

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.

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

I Egendomsförsäkringen ingår vid varje skada försäkringsskydd för nedan angiven egendom till där angivna belopp 
(fribelopp). 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 fribelopp. 
 
Varje arbetstagares lösöre 10 000 kr

Skadegörelse på hyrd lokal 50 000 kr

Glas i dörrar och fönster Ingår

Kunders egendom 100 000 kr

Lagrad information 100 000 kr

Pengar, värdehandlingar och värdebevis - inbrott, i godkänd 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 bekostad inredning 150 000 kr
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Ansvarsförsäkring 

Företag eller annan vinstdrivande organisation      

Försäkrad verksamhet och omsättning per geografiskt område: 
Verksamhet Norden

Tävlingsstall 10 000 000 kr

Rättsskyddsförsäkring för tvistemål och skattemål

Gäller för följande av verksamhetens aktiviteter:
Tävlingsstall•

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
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Transport- och Marinförsäkring 

Egendom i bil      

Försäkrat: Transport av utrustning o dyl
Geografiskt område: Europa

Varuslagsgrupp: Stöldbegärligt gods

Transportförsäkring med eget fordon

Omfattning:
Trafikolycka, haveri och katastrof• Inbrott under uppehåll•
Totalförlust under lastning/ lossning• Brand under uppehåll•
Allrisktillägg transport• Vatten under uppehåll•

Försäkringsbelopp:  100 000 kr Självrisk:  9 000 kr
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Information om försäkringsgivaren

Försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), om inte annat anges.

If Skadeförsäkring AB (publ),
 516401-8102
Barks väg 15, 106 80 Stockholm,
 0771-43 00 00
www.if.se

If står under Finansinspektionens tillsyn. (Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-408 980 00, 
finansinspektionen@fi.se). If står under Konsumentverkets tillsyn vad avser marknadsföring och reklam. 
(Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, 0771-42 33 00, konsumentverket@konsumentverket.se, 
www.konsumentverket.se).

If tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i 1 kap. 9 § p. 18 lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Klagomål på förmedlandet av försäkringen riktas mot den som distribuerat försäkringen. Ta i första hand kontakt 
med den som handlagt ärendet. Klagomål kan även skickas till Kundombudsmannen hos If 
(kundombudsmannen@if.se).”

Ifs anställda, som säljer försäkring, erhåller en fast månadslön oavsett antalet sålda försäkringar. I de fall rörlig 
ersättning erhålls grundar den sig endast till mindre del på kvantitativa kriterier.

Denna försäkring motsvarar de krav, önskemål och behov av försäkringsskydd som klargjorts genom de uppgifter 
som vi fått och den information som lämnats till er i samband med tecknandet av försäkring.
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