Sid 1

Försäkringsbrev
25-2361939-07
Datum

2022-01-11

Försäkringsnummer

Försäkringstid

25-2361939-07

2022-01-01 - 2022-12-31

Svenska Motorsportförbundet
Box 2314
600 02 NORRKÖPING

Organisationsnr/Personnr

802002-3423
Betalningssätt

Faktura

Verksamhet

Medlemmar i Svenska Motorsportförbundet,
deltagande i båt- watercross &
svävarverksamhet

Pris

Premie: 28 741 kr
Förmedlararvode: 5 073 kr
Pris totalt: 33 814 kr
Försäkringen är nettoprissatt. Det innebär att premie och
förmedlararvode särredovisas. Vid återkallande av fullmakten
tillkommer Trygg-Hansas distributionskostnad.

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
Förmedlare, S & P Risk Consulting Ab, Christer Askerblom: 08-4515000
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

Ansvarsförsäkring
Ansvarsförsäkringen, gäller för person- och sakskada, dock ej
produktansvarsskada eller ren förmögenhetsskada, i hela
världen
Egendom som bearbetas, installeras monteras m.m. omfattas
inte.
Andel tävlingar i USA/Kanada: Max 5%
Andel tävlingar utanför Norden exklusive USA/Kanada: Max
10%
Försäkringsbeloppet är SEK 10 000 000 per skada och totalt
för denna försäkring. Det är således den limit samtliga
försäkrade medlemmar delar på. Självrisk är SEK 10 000 per
skada

Särskilda bestämmelser
Försäkringen gäller inte för personskada avseende förare,
passagerare på båt/svävare som deltar i tävling eller träning.
Försäkringen gäller inte heller för sakskada avseende
båt/svävare (eller egendom/lösöre på sådan båt) som deltar i
tävling eller träning. Försäkringen gäller ej heller för sakskada
på andra flytande flytande föremål såsom kassuner, pontoner,
pontonkranar, mudderverk eller bogserade föremål. Skada på
egendom på land, t.ex. byggnad, omfattas.
Försäkringen omfattar ej skadeståndkrav eller ansvar för
förorening eller miljöskada
Antal medlemmar som omfattas: 300.
Försäkringen omfattar svenska medlemmar vid tävling i hela
världen. Nordiska medlemmar i övrigt omfattas endast vid
tävlingar i Sverige. Medlemmar från länder utanför Norden
omfattas inte. Försäkringen omfattar svenska medlemmar för
arrangerad träning i Sverige som arrangeras av förening eller
aktiv och som är sanktionerad av Svenska Racerbåtförbundet.
Förtydligande: Undantag 3.7.10.8, andra punkten – Tävling
med motordrivet fordon, gäller således inte för denna försäkring
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25-2361939-07
Datum

2022-01-11
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.
För- och efterköpsinformation
I försäkringens för- och efterköpsinformation kan du läsa vad försäkringen täcker, hur mycket du kan få i
ersättning och vilka viktiga undantag som finns. Du kan ta del av informationen genom att logga in på
Mina sidor https://www.trygghansa.se/logga-in
Försäkringar tecknade via försäkringsförmedlare - kontakta din förmedlare i första hand.
Villkorsöversikt
Här nedanför anges de villkor som gäller för försäkringsavtalet samt en läshänvisning för dessa.
Fullständiga villkor hittar du genom att logga in på Mina sidor https://www.trygghansa.se/logga-in
Saknar du möjlighet att hämta dokument via vår hemsida får du gärna höra av dig till vår Kundservice
på telefon 0771-111 110
Försäkringar tecknade via försäkringsförmedlare - kontakta din förmedlare i första hand
A 1:4
P 130:9
A 2:14

Villkorsinstruktion
Produktvillkor - Ansvarsförsäkring
Allmänna avtalsbestämmelser
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