Försäkringsbrev
25-1966413-03

Sid 1

Datum

2021-11-11

Försäkringsnummer

Försäkringstid

25-1966413-03

2022-01-01 - 2022-12-31

Elefant Flytt & Express AB
Södra Kungsvägen 70
181 32 Lidingö

Organisationsnr/Personnr

556768-1399
Betalningssätt

Betalkonto 290147912

Trygga Firman Transport och åkeri – din skräddarsydda företagsförsäkring
Verksamhet

Flyttjänster - ej lagring och magasinering

Total årsomsättning

7 000 000 kr

Årspremie

Premie: 55 689 kr

Försäkringsställen

1: Södra Kungsvägen 70 A, Lidingö kommun

Villkor

Se Villkorsöversikt

Basbelopp för år 2022

48 300 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: 0771-111 110
Mejladress: foretag@trygghansa.se
Skadeanmälan
Om olyckan är framme ska du anmäla detta snarast till Trygg-Hansa.
Akut skada kan även anmälas efter kontorstid till vår skadejour.
Inbrott och rån ska dessutom alltid anmälas till polisen.
Skadeanmälan gör du på trygghansa.se/skada eller ring oss på 0771-111 110.
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Sid 2

Försäkringsbrev
25-1966413-03
Datum

2021-11-11
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
- Skylt
- 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
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
25-1966413-03
Datum

2021-11-11
Försäkringsbelopp
Transportöransvarsförsäkring
- Transportårsomsättning 7 000 000 kr
- Andel transporter på egen bil: 100%
- Inrikes transporter inom Sverige (Villkor T 800 moment G):
100%
- Normalsjälvrisk (T800 G.3 vid Bohag T800 J.3) 0,1 basbelopp
Transportöransvar Bohag
- Typ av gods: Bohag och kontorstransporter (Villkor T 800
moment J&K)
- Andel i procent av transportårsomsättning 80
Transportöransvar Bud
- Typ av gods: Budtrafik (Villkor T 800 moment M)
- Andel i procent av transportårsomsättning 20
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 365
- 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
25-1966413-03
Datum

2021-11-11
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: 5
- 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

