
 

 

 

 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

FÖRSÄKRINGSINFORMATION 

MUNKFORS KOMMUN 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
Sida 1 

  
  

Innehållsförteckning 
 

INLEDANDE INFORMATION............................................................................................................ 2 

KOMMUNENS FÖRSÄKRINGSAVTAL – ÖVERSIKT ............................................................................. 3 

FÖRSÄKRINGSOMFATTNING OCH SJÄLVRISKNIVÅER ....................................................................... 4 

 Kommunförsäkring............................................................................................................. 4 

 Förmögenhetsbrottsförsäkring ........................................................................................... 7 

 Rättsskyddsförsäkring ........................................................................................................ 7 

 Tillägg till ansvarsförsäksring (skadestånd kränkning) .......... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

 Olycksfallsförsäkring........................................................................................................... 8 

 Tjänstereseförsäkring ......................................................................................................... 8 

 Motorfordonsförsäkring ..................................................................................................... 9 

 Utställningsförsäkring......................................................................................................... 9 

 LOU-försäkring..................................................................................................................10 

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER, AKTSAMHETSKRAV MM .......................................................................11 

SKADEANMÄLAN..........................................................................................................................13 

SKADEKONTAKTER .......................................................................................................................13 

KONTAKTPERSONER VID FÖRSÄKRINGSFRÅGOR ............................................................................16 

 

 



 

 

 

 
Sida 2 

  
  

INLEDANDE INFORMATION 
 

Försäkringsinformationen 

Informationen som lämnas avseende kommunens försäkringar i detta dokument är endast 

en sammanfattning av vad som gäller. Det finns alltid undantag och säkerhetsföreskrifter 

som måste iakttas. För detta hänvisas till respektive försäkringsbrev med tillhörande 

fullständiga villkor.  Några av de viktigare föreskrifterna finns redovisade i detta dokument 

under avsnittet ’Säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav’ 

 

Kontaktpersoner vid försäkringsfrågor 

Kommunen samarbetar med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners. 

Försäkringsförmedlaren är behjälplig med de försäkringsfrågor kommunen har. 

Kontaktpersonerna finns angivna längst bak i dokumentet. 

I första hand ska kontakt tas med kommunens försäkringshandläggare enligt nedan: 

Björn Fogelberg, 0563-54 10 14, bjorn.fogelberg@munkfors.se 

 

Arbetsskadeförsäkringar 

Dessa försäkringar är inte med i denna dokumentation. Vid arbetsskada eller frågor kring 

arbetsskador hänvisas till personalavdelningen. 

 

Basbelopp 

Många försäkringsbelopp och självrisker är angivna som basbelopp. Basbeloppet för 2016 är 

44 300 kr. 
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KOMMUNENS FÖRSÄKRINGSAVTAL – ÖVERSIKT 
 

  Kommunförsäkring      

Försäkringsgivare: Trygg Hansa 

Avtalstid: 2015-01-01--2017-12-31, med möjlighet till årsvis förlängning tom 2019-12-31 

 

  Förmögenhetsbrottsförsäkring  

Försäkringsgivare: IF 

Avtalstid: 2015-01-01--2017-12-31, med möjlighet till årsvis förlängning tom 2019-12-31 

 

  Rättsskyddsförsäkring  

Försäkringsgivare: IF 

Avtalstid: 2015-01-01--2017-12-31, med möjlighet till årsvis förlängning tom 2019-12-31 

 

  Diskrimineringsförsäkring 

Försäkringsgivare: QBE 

Avtalstid: 2015-01-01--2017-12-31, med möjlighet till årsvis förlängning tom 2019-12-31 

 

  Olycksfallsförsäkring  

Försäkringsgivare: Protector 

Avtalstid: 2015-01-01--2017-12-31, med möjlighet till årsvis förlängning tom 2019-12-31 

 

  Tjänstereseförsäkring  

Försäkringsgivare: IF 

Avtalstid: 2015-01-01--2017-12-31, med möjlighet till årsvis förlängning tom 2019-12-31 

 

  Motorfordonsförsäkring  

Försäkringsgivare: Trygg Hansa 

Avtalstid: 2015-01-01--2017-12-31, med möjlighet till årsvis förlängning tom 2019-12-31 

 

  Utställningsförsäkring 

Försäkringsgivare: S&P Markel 

Avtalstid: 2015-01-01--2017-12-31, med möjlighet till årsvis förlängning tom 2019-12-31 

 

Avtalstid: 2015-01-01--2017-12-31, med möjlighet till årsvis förlängning tom 2019-12-31 
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FÖRSÄKRINGSOMFATTNING OCH SJÄLVRISKNIVÅER 
 

 Kommunförsäkring 
Kommunförsäkringen omfattar följande försäkringar: 

1. EGENDOMS- OCH FÖLJDSKADEFÖRSÄKRING 

Försäkringen omfattar skador orsakade genom bland annat: 

 Brand (inkl. åskslag, sotutströmning, storm och översvämning mm) 

 Vatten från ledningssystem 

 Skadegörelse och inbrott 

 Rån, snötryck, nyckelstöld, transport mm 

 Översvämning – skador egen egendom 

 Övriga oförutsedda och plötsliga skador (allrisk) 

Försäkrad egendom 

Kommunens fasta och lösa egendom. 

Ersättning lämnas för bland annat 

 Återanskaffande eller reparation av skadad egendom, med vissa avdrag för ålder och 
slitage. 
 

 Extrakostnader för nödvändiga och rimliga åtgärder för att upprätthålla verksamheten 
vid en ersättningsbar skada.  
Exempel: Efter en skolbrand kan det vara nödvändigt att hyra in paviljonger för att 
eleverna ska kunna få fortsatt undervisning. 
 

 Hyresförlust som uppstår om en byggnad blir så skadad att hyresgästen har rätt till 
reducerad hyra enligt hyreslagen. Hyresförlust gäller endast då kommunens byggnad är 
uthyrd till extern hyresgäst. D.v.s. inte vid uthyrning till egna förvaltningar. 

Självrisk 

Självrisken för momentet egendoms- och följdskadeförsäkring är 3 bb. 

Särskilda självrisker kan finnas för vissa skademoment. 

2. MASKINFÖRSÄKRING 

Försäkringen omfattar 

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada. 
 
Försäkrad egendom 
 Fastighetsmaskin (system för vatten, avlopp, värme, ventilation, el etc. i kommunens 

byggnader) 
 Övriga maskiner (vilka maskiner som är försäkrade finns angivna i försäkringsbrevet) 
 
Självrisk 
 Självrisken för fastighetsmaskin är 2 bb. 
 Självrisken för övrig maskin är 3 bb . 
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3. ANSVARSFÖRSÄKRING 

Om en person orsakar en annan person skada genom vårdslöshet kan den skadedrabbade 

kräva ersättning – så kallat skadestånd. I försäkringsvärlden kallas detta för ansvarsskador. 

Detsamma gäller om en arbetsgivare eller dess arbetstagare orsakar en skada för någon. 

Skadelidande har då möjlighet att kräva skadestånd av arbetsgivaren. Arbetsgivaren ansvarar 

för de skador som arbetstagarna orsakar i tjänsten. 

Försäkringen ersätter kommunens skadeståndsskyldighet enligt allmänna 
skadeståndsrättsliga regler, vilket bland annat innebär skador orsakade genom: 

 Högsta ersättning Självrisk 

 Arbetstagare gjort fel eller varit försumliga  50 Mkr 0,5 bb 

 Felaktig myndighetsutövning  5 Mkr 1 bb 

 Felaktiga råd och upplysningar 5 Mkr 1 bb 

 Felaktig upphandling enligt LOU 5 Mkr 1 bb 

 Felbehandling etc. enligt Patientskadelagen  1000 bb 0,05 bb 

Dessutom kan ansvarsförsäkringen ersätta det ansvar kommunen kan ha så som 

 Byggherre 5 Mkr 1 bb 

 Entreprenör 10 Mkr 1 bb 

Kommunen har även utökat försäkringen att omfatta andra än de egna arbetstagarna: 

 Klubbar/föreningar som enligt avtal åtagit sig  

att sköta kommunala anläggningar 50 Mkr 0,5 bb 

 Elever och andra i praktik genom kommunens regi. * Se nedan 0,1 bb 

OBS! Avtal krävs mellan praktikplats och kommunen. 

 Personer i familjevård, omsorger etc. * Se nedan 0,1 bb 

* För de två sistnämnda kategorierna (praktikanter och personer i familjevård etc.) gäller 
följande försäkringsbelopp: 
Person skada: 10 Mkr 
Sakskador: 10 Mkr 
Ren förmögenhetsskada till följd av brott: 500 000 kr 
 
Kommunen har även utökat försäkringen att gälla för  
 Hyrd lokal: Kommunens ansvarsförsäkring omfattar även ett viss skydd för skada på 

förhyrd lokal eller bostad, inkl då andrahandshyresgäst orsakat skadan men saknar 
försäkring som kan ersätta skadan.  
 

4. KONSULTANSVARSFÖRSÄKRING 

Försäkringen omfattar: 

Skadeståndsskyldighet för person-, sak- och ren förmögenhetsskada enligt ABK och andra 
allmänna leveransbestämmelser utgivna inom försäkringstagarens verksamhetsområde samt 
enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler, men gäller inte för ersättningsskyldighet enligt 
åtagande därutöver. 

Försäkringsbelopp och självrisk 

Högsta ersättning är 120 bb 

Självrisken är 1 bb 
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5. SKOGSFÖRSÄKRING 

Försäkringen ersätter skador orsakade genom bland annat: 

 Brand 

 Storm och eller snötryck 

 Torka, frost, svamp, sork- eller insektsangrepp 

Försäkrad egendom 

 Kommunens skog 

 Vandringsleder OBS! För vandringsleder gäller endast brandmomentet. 

Försäkringsbelopp och självrisk 

Inget begränsat försäkringsbelopp finns. 

Självrisken är 1 bb 

6. ENTREPRENADFÖRSÄKRING 

Försäkringen ersätter skador orsakade genom: 

Kommunens byggentreprenadverksamhet, inklusive arbeten i egen regi samt reparations- 

och underhållsarbeten. 

Försäkrad egendom och försäkringsbelopp 

 Arbeten:    5 Mkr 

 Hjälpmedel:     500 000 kr 

 Befintlig egendom (ROT):  5 Mkr 

Självrisk 

Självrisken är 1 bb 

7. KRISFÖRSÄKRING 

Försäkringen omfattar 

10 behandlingstillfällen för kristerapi då någon anställd eller förtroendevald råkat ut för en 

akut psykisk kris p.g.a.: 

 Rån, hot eller överfall som sker under arbetstid eller är kopplat till arbetet 

 Allvarlig olycksfallsskada som sker under arbetstid 

 Annan traumatisk händelse som sker under arbetstid 

Självrisk 

Ingen självrisk 

8. HEMFÖRSÄKRING FÖR VÅRDTAGARE  

Försäkringen omfattar bland annat: 

 Brand, vatten- och inbrottsskador med hösta ersättning 1 bb 

 Ansvarsskador (skadeståndsskyldighet) med högsta ersättning 5 Mkr 

OBS! Försäkringen gäller endast om vårdtagaren inte har egen hemförsäkring. 

Självrisk 

Självrisken är  1 500 kr vilken betalas av vårdtagaren själv. 
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 Förmögenhetsbrottsförsäkring 

Försäkringen ersätter skador orsakade genom bland annat: 

 Förmögenhetsbrott.  
Arbetstagare hos kommunen, i tjänsten, gjort sig skyldig till något i brottsbalken angivna 
förmögenhetsbrott vilket medfört personlig vinning. 

 Dataintrång.  
Någon i brottslig avsikt bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad 
behandling eller på annat sätt gör sig skyldig till dataintrång enligt brottsbalken. 

 

Högsta ersättning och självrisk 
Högsta ersättning är 10 Mkr 

Självrisken är 2 bb 

 Rättsskyddsförsäkring  

Försäkringen omfattar: 

1. Nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader gällande tvist i samband med köp 
eller försäljning av fastighet. 

 
2. Nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader samt böter, som arbetstagare till 

följd av sin tjänst hos kommunen drabbas av med anledning av delgivning av misstanke om 
brott eller väckt åtal avseende sådan gärning, som utgör brott mot 

 den yttre miljön enligt  
o miljöbalken  

o brottsbalken  

o lag om transport av farligt gods  

 arbetsmiljön enligt  
o arbetsmiljölagen  

o brottsbalken  
  

Försäkringsbelopp och självrisk 

Högsta ersättning är 10 bb 

Självrisken är 0,2 bb 

 

 Tillägg till ansvarsförsäkringen (skadestånd kränkning) 

Försäkringen omfattar: 

 Kränkningsersättning/skadestånd enligt diskrimineringslagen 
 Kränkningsersättning/skadestånd enligt skadeståndslagen 
 Kränkningsersättning/skadestånd enligt skollagen 
 Försäkringen gäller även vid förlikning, dvs det behövs inget domstolsbeslut. 
 



 

 

 

 
Sida 8 

  
  

Försäkringsbelopp och självrisk 
Högsta ersättning är 500 000 kr varav utrednings- ombuds- och rättegångskostnader ersätts 

med max 200 000kr. 

Självrisken är 35 000 kr per skada 

 

 Olycksfallsförsäkring  

Detta menas med olycksfallsskada 

Kroppsskada som drabbar den försäkrade genom en plötslig ofrivillig yttre händelse. Dessutom 

räknas hälseneruptur, förfrysning, värmeslag och solsting även som olycksfallsskada.  
 

Försäkrade personer 

Försäkrade personer framgår av kommunens försäkringsbesked avseende kollektiv 

olycksfallsförsäkring. Som exempel ingår skolelever och omsorgstagare.  

OBS! Denna försäkring gäller inte för kommunens anställda. 
 

Försäkringen ersätter bland annat 

 Läke-, tandläke- och resekostnader  Nödvändiga kostnader 

 Kläder och glasögon    0,25 bb 

 Sveda och värk samt lyte och men  Enligt försäkringsbolagets tabell 

 Medicinsk rehabilitering  1 bb 

 Tekniska hjälpmedel   1 bb 

 Medicinsk invaliditet  Maximalt 30 bb 

 Ekonomisk invaliditet  Maximalt 30 bb 

 Dödfall (oavsett orsak)  1 bb  

Självrisk 

Ingen självrisk 

 Tjänstereseförsäkring 

Detta menas med tjänsteresa 

Resa eller ett uppdrag som utförs i tjänsten för arbetsgivarens räkning. 
Resan/uppdraget påbörjas när den försäkrade lämnar bostaden eller den ordinarie 
arbetsplatsen och avslutas i och med återkomsten till någon av dessa platser. 
 

Resor mellan bostaden och ordinarie arbetsplats är inte tjänsteresa. 
 

Om resan/uppdraget avbryts innan återkomsten till bostaden eller den ordinarie arbetsplatsen 
gäller försäkringen endast fram till detta avbrott. 
 

Vid tjänsteresa utanför Sverige gäller försäkringen även under semester under förutsättning att 
semesterdagarna inte innebär att restiden förlängs med mer än totalt  14 dagar. 

Försäkrade personer 

 Anställda 

 Praktikanter 
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 Förtroendevalda 

 Personer utsedda av kommunen 

 Elever i kommunens grund- och gymnasieskolor  vid skol- och/eller praktikresor i 
kommunens regi. 

 

Försäkringen ersätter bland annat 

 Läke-, tandläke- och resekostnader i samband med sjuk- eller olycksfall 

 Invaliditetsersättning vid sjukdom eller olycksfallsskada 

 Dödsfallsersättning pga sjukdom eller olycksfallsskada 

 Bagageskydd 

 Ersättning vid försening 

 Ansvarsskydd 

 Överfallsskydd 

 Kristerapi 

 Självriskskydd (exv. om egen bil används vid tjänsteresa och skada inträffar)  

 Reseavbrott 

Självrisk 

Ingen självrisk 

 Motorfordonsförsäkring 

Kommunen tecknar helförsäkring för samtliga sina fordon. Helförsäkring innebär trafik-., 

delkasko- samt vagnskadeförsäkring. Fordon med vagnskadegaranti får automatiskt en 

vagnskadeförsäkring då garantin går ut. 

 

Sålda och nytillkomna fordon 

Registreringspliktiga fordon behöver aldrig då de köps eller sälj rapporteras till 

försäkringsbolaget. Försäkringen går in/ut med automatik då försäkringsbolaget får i nformation 

från Transportstyrelsen. 
 

Fordon utan registreringsplikt rapporteras i samband med årsförnyelsen av försäkringen.  

 

Självrisker 

Självriskerna framgår av försäkringsbrevet och varier beroende på fordonstyp och skadetyp.  

 Utställningsförsäkring 
Försäkringen omfattar  

 Plötsliga och oförutsedda skador 

 Skador i samband med transporter till och från utställningsplatsen 

Försäkrad egendom 

 Utställningsföremål tillhörande: 

o Kommunen 

o Extern utställare avseende tillfälligt utställningar i kommunens regi. 
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Försäkringsbelopp 

Högsta ersättning är 1 Mkr 

Självrisk 

 För konst inomhus är självrisken är  0 kr  
 För konst utomhus är självrisken 80 000 kr 

 LOU-försäkring 
Försäkringen omfattar  

 Skadeståndskrav enligt Lagen om Offentlig upphandling 

 Upphandlingsskadeavgift enligt Lagen om Offentlig upphandling 

Försäkringsbelopp 

Försäkringsbeloppet är 10 Mkr 

Självrisk 

 Självrisken för skadeståndskrav är. 90 000 kr 

 Självrisken för upphandlingsskadeavgift en är 150 000 kr 
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER, AKTSAMHETSKRAV MM 
 
Alla försäkringar har säkerhetsföreskrifter. Vissa försäkringar har både säkerhetsföreskrifter och 
aktsamhetskrav. Säkerhets- och aktsamhetskraven varier naturligtvis beroende på vilken försäkring 
det rör sig om. 
 
Uppfylls inte säkerhetskraven respektive aktsamhetskraven har försäkringsgivarna rätt att minska 
ersättningen vid skada, i vissa fall kan ersättning helt utebli. En förutsättning är naturligtvis att 
skadan kan anses bero åsidosättandet av kraven.  
 
Nedan kan du läsa om några av de säkerhetskrav som finns för kommunens försäkringar. För 
fullständig information om alla krav hänvisas till de försäkringsvillkoren och försäkringsbrevet för 
respektive försäkring. 
 
 

 Kommunförsäkringen 

Skyddsklasskrav 1 (inbrottsskador) 
 

För att inbrottsförsäkringen ska gälla krävs att byggnaden uppfyller byggnadsklass 1. Vilket kortfattat 
innebär att: 

 
Omslutningsyta (vägg, golv, tak, dörr och fönsterenehet mm) ska i sin helhet ge ett godtagbart skydd 
mot inbrott och försvåra bortförandet av stöldgods. 
Dörr, port eller lucka i omslutningsytan ska vara låst med godkänd låsenhet.  
Öppningsbart fönster ska vara stängt och invändigt reglat. 
Annan öppning större än 150x300 mm skall ha inkrypningsskydd. 
 
OBS 
I kommunens avtal finns inskrivet att försäkringsgivaren anser att alla byggnader uppfyller 
skyddsklasskrav 1. Efter inträffad skada på en byggnad som inte uppfyller kraven har 
försäkringsbolaget rätt att ställa krav på att byggnaden ska uppfylla skyddsklasskrav 1. 
Försäkringsbolaget kan ev godkänna annan teknisk lösning. 
 
Heta arbeten (brandskador) 

Säkerhetsregler för Heta Arbeten utarbetade av försäkringsbolagen och Svenska Brandskydds-
föreningen (SBF). Reglerna gäller för tillfällig arbetsplats där Heta Arbeten utförs och fara för brand 
kan föreligga. Heta arbeten Med heta arbeten avses svetsning, skärning, lödning, takläggning, 
bearbetning med snabbgående verktyg och annat arbete som medför uppvärmning eller 
gnistbildning 
 

Container, sopbehållare etc (brandskador) 

Utomhusförvaring - brännbart material på annan tid än under normal arbetstid eller öppethållande 
får inte emballage, avfall eller annat brännbart material förvaras på öppen, olåst lastkaj eller på plats 
utomhus, t.ex. öppen, olåst container/sopkärl, inom sex meter från byggnad eller skärmtak. För 
verksamhet som har öppet dygnet runt gäller föreskriften mellan klockan 22-06.  
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Timer (brandskador) 

Elektriska apparater som kan orsaka överhettning, t ex bastuaggregat, kokplattor, kaffebryggare etc 
ska vara försedda med en korttidstimer. Föreskriften avser inte produktionsapparater, fasta 
uppvärmningsanordningar etc. 
 
Nyckelförvaring (inbrottsskador) 

Nyckel eller kod till lokal skall hanteras och förvaras på betryggande sätt. Den får t ex inte vara märkt 
eller placerad så att den kan identifieras av obehörig. Den får inte heller förvaras på sådant sätt i 
berörd lokal att den är lättillgänglig för obehörig 
 

Ledningssystem ska underhållas på ändamålsenligt sätt (vattenskador) 

Ledningssystem och övriga anordningar som ska förhindra utströmning ska underhållas på 
ändamålsenligt sätt.  

 

Allmänna säkerhetsföreskrifter 

För försäkringen gäller föreskrift som meddelats i lag, av myndighet (exv systematiskt 
brandskyddsarbete), tillverkare, leverantör, besiktningsman eller motsvarande. Det finns exempelvis 
föreskrifter för elsäkerhet, explosiva och brandfarliga varor, kemiska produkter och miljöskydd. 
Föreskrifterna kan även gälla anvisningar om service och underhåll. 
 

 

 Tjänsteförsäkringen 

 

Säkerhetsföreskrifter 

• Ersättning kan nedsättas om den försäkrade påbörjat tjänsteresa trots pågående sjukdomstillstånd 
som kan förvärras. 

 
• Den försäkrade ska, om If så If påfordrar, vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall 
återvända till sitt hemland.   

 
• Den försäkrade ska iaktta tillbörlig omsorg och aktsamhet. Egendomen ska handhas och förvaras så 
att skada så långt som möjligt förhindras. Av betydelse är bl.a. om egendomen är stöldbegärlig, 
särskilt värdefull eller av sådan beskaffenhet att det i sammanhanget framstår som naturligt att ägna 
den särskild uppmärksamhet. Ett exempel på särskild uppmärksamhet är att stöldbegärlig egendom 
aldrig ska checkas in, utan ska handhas som handbagage. 

 
Stöldbegärlig egendom ska inte heller lämnas kvar i motorfordon utan uppsikt.  

 
Om säkerhetsföreskrifterna ej är uppfyllda kan ersättningen sättas ned, eller helt utebli.  

 
8.1 Speciella säkerhetsföreskrifter för Överfallsersättning 
Den försäkrade får inte agera på sådant sätt att denne utsätter sig för stor risk att skadas. Det är 
särskilt viktigt att den försäkrade inte 
• själv tillgriper våld eller hotar om våld 
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SKADEANMÄLAN  
 

Vilka skador ska anmälas till försäkringsbolaget? 

 Skador vars skadebelopp är över självrisken för den aktuella försäkringen ska anmälas.  

 Skador under självrisk utreds och/eller ersätts inte av försäkringsbolagen MEN … 

 ANMÄL ALLTID SKADESTÅNDSKRAV SOM AVSER PERSONSKADOR oavsett storlek på kravet. 

Försäkringsbolaget har i avtalet tagit på sig att utreda kommunens skadeståndsskyldighet då det 

gäller personskador, oavsett hur mycket eller lite kravet är på.  

Tidsfrister för att anmäla skador 

 Ansvarsskador ska anmälas snarast, men inom 12 månader från att skadelidande framställt 

skriftligt skadeståndskrav. 

 Skador som omfattas av olycksfallsförsäkringen ska anmälas senast 3 år från skadedatumet. 

 Övriga skador ska anmälas snarast, men senast inom 6 månader från det att ni fått kännedom 

om skadan.  

Anmäls inte skadorna i tid har försäkringsbolaget rätt att avslå ersättning. 

 

SKADEKONTAKTER 
 

 Kommunförsäkringen  
 Försäkringsnummer: 25-1031728 

Trygg Hansa 

Skadeanmälan kan ske via telefon, hemsidan eller e-post. 

Telefon kontorstid: 0771-111 500 

Akut och jourtelefon: 0771-111 520 

Hemsida:  www.trygghansa.se/foretag 

E-post:  ftgskador@trygghansa.se 

_________________________________________________________________ 

 Förmögenhetsbrottsförsäkringen 
 Försäkringsnummer: SP904247  

IF 

Skadeanmälan kan ske via telefon, hemsidan, e-post eller post. 

Telefon kontorstid: 0771-81 58 18 

Hemsida:  www.if.se/web/se/foretag 

E-post:  ansvarsskador@if.se 

Adress:  IF 
  F 200 
  106 80  STOCKHOLM 

http://www.if.se/web/se/foretag
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_______________________________________________________________________ 

 

 Rättsskyddsförsäkringen 
 Försäkringsnummer: SP3150007 

IF 

Skadeanmälan kan ske via telefon, hemsidan, e-post eller post. 

Telefon kontorstid: 0771-81 58 18 

Hemsida:  www.if.se/web/se/foretag 

E-post:  ansvarsskador@if.se 

Adress:  IF 
  F 200 
  106 80  STOCKHOLM 

________________________________________________________________________ 

 

 Tillägg till ansvarsförsäkringen (skadestånd kränkning) 
 Försäkringsnummer: TTA0000106 

QBE 

Skadeanmälan kan ske via telefon, e-post eller post. 

Telefon kontorstid: 08-587 514 07 

E-post:  hanna.millbourn@se.qbe.com 

Adress:  Sveavägen 9 

   111 57  Stockholm 

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Olycksfallsförsäkringen 
 Försäkringsnummer: 326973 

Protector 

Skadeanmälan kan ske via e-post eller post. 

 
Skadeanmälningsblanketter finns att ladda ner på Protectors hemsida: 
https://www.protectorforsakring.se/#!/Foeretag/Anmeal-skada  

(scrolla ner till ”Skadeanmälningsblanketter Sverige”) 

 

Telefon kontorstid: 08-410 637 15 

E-post:  skador@protectorforsakring.se 

    

Adress:  Protector 
   Västra Trädgårdsgatan 15 
   111 53  STOCKHOLM 

________________________________________________________________________ 

 

http://www.if.se/web/se/foretag
mailto:hanna.millbourn@se.qbe.com
mailto:skador@protectorforsakring.se
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 Tjänstereseförsäkringen 
 Försäkringsnummer: SP312514 

IF 

Skadeanmälan ska göras skriftligt och kan postas eller mejlas 

 Resekostnader till och från behandlingar i Sverige ersätts i första hand från Landstinget. Begär 

alltid ”Intyg om utbetald reseersättning”.  
 

Spar alla kvitton och skicka till:  
If, F200, 106 80 Stockholm,  

tillsammans med ifylld skadeblankett 
 

Telefon vid skada inom Sverige  

samt alla icke akuta ärenden: 0771-81 58 18 

 

Telefon vid skada utomlands 

(akuta ärenden): +46 8 788 73 33 

 
E-post:   skadeservice@if.se 

________________________________________________________________________ 

 

 Motorfordonsförsäkringen 
 Försäkringsnummer: 009595559 

Trygg Hansa 

Skadeanmälan kan ske via telefon , hemsidan eller e-post 

Telefon:  0752-43 19 90 

Bärgning:  0771-111 510 

E-post  foretagsmotor@trygghansa.se 

Hemsidan:  https://www.trygghansa.se/foretag/anmal-en-skada/typ-av-

skada/pages/anmal-skada-fordon-dina-

uppgifter.aspx?entryvalue=mtr 

________________________________________________________________________ 

 

 Utställningsförsäkringen 
 Försäkringsnummer: 135712001-81 

Markel International 

Skadeanmälan kan ske via telefon eller e-post 

Telefon:  08-545 453 56 

Kontaktperson:  Tomas Nilsson 

E-post:  tomas.nilsson@markelintl.com 

________________________________________________________________________ 

 

mailto:foretagsmotor@trygghansa.se
https://www.trygghansa.se/foretag/anmal-en-skada/typ-av-skada/pages/anmal-skada-fordon-dina-uppgifter.aspx?entryvalue=mtr
https://www.trygghansa.se/foretag/anmal-en-skada/typ-av-skada/pages/anmal-skada-fordon-dina-uppgifter.aspx?entryvalue=mtr
https://www.trygghansa.se/foretag/anmal-en-skada/typ-av-skada/pages/anmal-skada-fordon-dina-uppgifter.aspx?entryvalue=mtr
mailto:tomas.nilsson@markelintl.com
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KONTAKTPERSONER VID FÖRSÄKRINGSFRÅGOR 
 

 

Söderberg & Partners kundteam 
 

Ansvarig försäkringsförmedlare: 

Mia Lindskog     Tel: 0701-01 61 11     mia.lindskog@soderbergpartners.se 

 

Biträdande försäkringsförmedlare: 

Victoria van Egmond     Tel: 0701-01 61 12     victoria.vanegmond@soderbergpartners.se 

 

 

 

 

 


