
DU KAN ALLTID SE ERA FÖRSÄKRINGAR 
ONLINE ‐ HÄR KAN DU OCKSÅ:

Gå in på 
if.se/loggain

se offerter•
göra ändringar•
anmäla skada•
få översikt över fakturor och betalningar•
få alla dokument elektroniskt•

SE VILLKOREN SOM GÄLLER FÖR 
FÖRSÄKRINGEN
1. Gå in på www.if.se/villkor
2. Skriv in koden  111031.9NKF1H

D
1

2BF78

Stozek, Wlodzimierz Zbigniew
Byälvsvägen 117 Bv
128  47  BAGARMOSSEN

Utskriftsdatum:
Försäkringsnummer:
Försäkringstid:

31 juli 2018
SP111031.10.1  
20180909  20190908

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

If  Företagscenter

Telefon: 0771-56 00 00

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!

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

Stozek, Wlodzimierz Zbigniew
 

Försäkringstid: 
20180909  20190908

FÖRSÄKRAT PRIS FÖR TIDEN

Egendomsförsäkring SEK 5 751
Stockholm, Byälvsvägen 117 Bv

Maskiner och inventarier

Verktyg

Arbeten

Hjälpmedel

Avbrott, Omsättning för företaget

Ansvarsförsäkring SEK 4 453
Företag eller annan vinstdrivande organisation
  Verksamhetsansvar   

  Tillfälligt lånad eller nyttjad egendom   

  Hyrd lokal (vid brand eller vattenskada)   

  Nyckelförlust   

  Utökat skydd för entreprenadverksamhet, bygg och anläggningsarbeten   

  Produktansvar och ansvar för avlämnade arbeten   

  Ingrediens och komponentskada   

  Rättsskyddsförsäkring för tvistemål och skattemål   

Personförsäkring SEK 2 292
Anställda
  Olycksfallsförsäkring Extra   

  Sveda och värk   

  Överfall   

Transport‐ och Marinförsäkring SEK 1 214
Egendom i bil

Totalt SEK 13 710
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Försäkringsspecifikation
V

illkor
Försäkringsspecifikation

Egendomsförsäkring 

Stockholm, Byälvsvägen 117 Bv

Maskiner och inventarier
Stockholm, Byälvsvägen 117 Bv

  

Krav på inbrottsskydd: Skyddsklass 1

Extra

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

Försäkringsbelopp: 54 000 kr Självrisk: 9 000 kr

Verktyg
Stockholm, Byälvsvägen 117 Bv

  

Krav på inbrottsskydd: Skyddsklass 1

Extra

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

Försäkringsbelopp: 54 000 kr Självrisk: 9 000 kr

Arbeten   

Allrisk för Entreprenad‐ och Montageverksamhet

Omfattning:
Brandskada• Annan skadehändelse•
Vattenskada• Naturskada•
Inbrott, rån och skadegörelse•

Försäkringen avser: Årsförsäkring
Försäkringsbelopp: 3 700 000 kr
Självrisk: 9 000 kr
Befintlig egendom: 5 000 000 kr
Av beställaren tillhandahållen egendom: 2 000 000 kr

Röjningskostnad: 2 000 000 kr
Lokaliserings, friläggnings och återställandekostnader: 
Ingår
Entreprenadavbrott: Ingår

Hjälpmedel   
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Försäkringsspecifikation
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illkor
Försäkringsspecifikation

Egendomsförsäkring (forts.)

Allrisk för Entreprenad‐ och Montageverksamhet

Omfattning:
Naturskada• Vattenskada•
Annan skadehändelse• Brandskada•
Inbrott, rån och skadegörelse•

Försäkringsbelopp: 54 000 kr
Självrisk: 9 000 kr

Extrakostnader: 1 000 000 kr
Ersättningstid extrakostnader: 12 månader

Avbrott, Omsättning för företaget   

Verksamhetsavbrott

Omfattning:
Förlust av täckningsbidrag vid egendomsskada•

Ersättning: Fullvärde
Karenstid: 1 dygn
Ersättningstid: 12 månader

Verksamhetsinformation: 
Omsättning: 600 000 kr
Räkenskapsår: 2009

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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Försäkringsspecifikation

Ansvarsförsäkring 

Företag eller annan vinstdrivande organisation   

Försäkrad verksamhet och omsättning per geografiskt område: 
Verksamhet Norden

Byggnadssnickeriarbeten 3 700 000 kr

Försäkrat produktslag och omsättning för direktexport per geografiskt område: 
Produkter och tjänster Norden

Byggnadssnickeriarbeten 3 700 000 kr

Verksamhetsansvar

Gäller för följande av verksamhetens aktiviteter:
Byggnadssnickeriarbeten•

Försäkringsbelopp per skada: 10 000 000 kr
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid: Två gånger 
försäkringsbeloppet
Självrisk: 9 000 kr
Var försäkringen gäller: Norden

När försäkringen gäller: Vid skada som inträffar under 
avtalstiden (Inträffande, se villkor)
Omfattning: 
Personuppgiftsansvar enligt GDPR: Ingår

Tillfälligt lånad eller nyttjad egendom

Gäller för följande av verksamhetens aktiviteter:
Byggnadssnickeriarbeten•

Försäkringsbelopp per skada: 2 500 000 kr Högsta försäkringsbelopp per avtalstid: Två gånger 
försäkringsbeloppet

Hyrd lokal (vid brand‐ eller vattenskada)

Gäller för följande av verksamhetens aktiviteter:
Byggnadssnickeriarbeten•

Försäkringsbelopp per skada: 10 000 000 kr Högsta försäkringsbelopp per avtalstid: Samma som 
försäkringsbeloppet

Nyckelförlust

Gäller för följande av verksamhetens aktiviteter:
Byggnadssnickeriarbeten•

Försäkringsbelopp per skada: 2 500 000 kr Högsta försäkringsbelopp per avtalstid: Två gånger 
försäkringsbeloppet
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Försäkringsspecifikation

Ansvarsförsäkring (forts.)

Utökat skydd för entreprenadverksamhet, bygg‐ och anläggningsarbeten

Gäller för följande av verksamhetens aktiviteter:
Byggnadssnickeriarbeten•

Produktansvar och ansvar för avlämnade arbeten

Gäller för följande av verksamhetens aktiviteter:
Byggnadssnickeriarbeten•

Försäkringsbelopp per skada: 10 000 000 kr
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid: Två gånger 
försäkringsbeloppet
Självrisk: 9 000 kr

Var försäkringen gäller, direkt export: Enligt tabell för 
försäkrat produktslag ovan
När försäkringen gäller: Vid skada som inträffar under 
avtalstiden (Inträffande, se villkor)

Ingrediens‐ och komponentskada

Gäller för följande av verksamhetens aktiviteter:
Byggnadssnickeriarbeten•

Försäkringsbelopp per skada: 10 000 000 kr Självrisk: 9 000 kr

Rättsskyddsförsäkring för tvistemål och skattemål

Gäller för följande av verksamhetens aktiviteter:
Byggnadssnickeriarbeten•

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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Försäkringsspecifikation

Personförsäkring 

Anställda   

Antal personer: 2
Verksamhet: Byggnadssnickeriarbeten

Medlem i svensk socialförsäkring: Ja

Olycksfallsförsäkring Extra

Giltighet: Försäkringen gäller under arbete och fritid. Självrisk, där inget annat anges: 0 kr

Läke‐, rese‐ och tandbehandlingskostnader 
Försäkringsbelopp: Obegränsat

Kristerapi 
Försäkringsbelopp: Upp till 10 behandlingar

Merkostnader 
Försäkringsbelopp: 10 000 kr
Självrisk: 0 kr

Rehabilitering och hjälpmedel 
Försäkringsbelopp: 40 000 kr
Självrisk: 0 kr

Medicinsk invaliditet på grund av 
olycksfall 
Försäkringsbelopp: 400 000 kr

Ekonomisk invaliditet på grund av 
olycksfall 
Försäkringsbelopp: 800 000 kr

Dödsfall 
Försäkringsbelopp: 40 000 kr

Sveda och värk

Sveda och värk 
Försäkringsbelopp: Enligt Skadeståndslagen

Överfall

Giltighet: Överfallstillägget gäller endast för skada som 
inträffar vid tjänsteutövning inom Norden.

Överfall 
Försäkringsbelopp: 400 000 kr, som är den högsta 
sammanlagda ersättning som If betalar vid varje skada 
även om flera personer skadas.
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Försäkringsspecifikation

Transport- och Marinförsäkring 

Egendom i bil   

Geografiskt område: Sverige Varuslagsgrupp: Normalgods

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: 50 000 kr Självrisk: 2 500 kr
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Nyheter

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

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.  

Rånförsäkring
Vi har gjort en begränsning för tobak som medförs utanför försäkringslokal. Högsta ersättning vid skada är 200 000 kronor. 

Ändrad säkerhetsföreskrift gällande batteriladdning
För att säkerställa att batteriladdning utförs säkert skall permanent markering finnas 2 meter mot tidigare krav på 1,5 m runt batteriladdningsplatsen. 
Inom detta område får inget brännbart material förvaras. Eventuellt brännbart material ovan laddningsplatsen måste förvaras minst 4 meter över 
laddningsplatsen. Detta för att säkerställa god ventilation på platsen. Om laddning sker i separat rum behöver ingen markering finnas men däremot får 
inget brännbart material förvaras i rummet.

Ny säkerhetsföreskrift snölast på tak
Byggnaders tak ska skottas så att stora mängder snö inte samlas. Marginal måste finnas för kommande nederbörd och väderleksförhållanden. Vid 
extrema väderleksförhållanden ska skottning ske vid första möjliga tillfälle med hänsyn till väderleksförhållandena.

Skadevärderingsregler
Vi har infört nya åldersavdrag och bland annat kan åldersavdraget bli 100% vid skada på hushållsmaskiner.

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. 

Entreprenad- och montageförsäkring
Försäkringsbelopp Arbeten
Årsförsäkring
Försäkringsbeloppet är omsättningen exklusive mervärdeskatt för samtliga arbeten på arbetsområde enligt det senaste avslutade räkenskapsåret.

Om du räknar med att kontraktsumman för ett enskilt arbete under avtalstiden kommer att överstiga omsättningen beräknad enligt ovan, 
rekommenderar vi dig – för att få full ersättning  – att du höjer försäkringsbeloppet för arbeten till ett belopp som motsvarar kontraktsumman.

Projektförsäkring
Försäkringsbeloppet är återanskaffningsvärdet av arbeten i färdigt skick.

Årsförsäkring och projektförsäkring
Skada på egendom och arbetsprestationer som din beställare tillhandahåller ingår med 2 000 000 kronor för varje entreprenad eller montage. Detta 
belopp kan vid behov höjas.
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Nyheter

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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