
Astu Stompers
c/o Eva Pettersson
Vallekvior 20
623 77 KLINTEHAMN

Försäkring
25-0706490-11
Datum

2021-08-11

Välkommen till ett  nytt 
försäkringsår!

Nu förnyas din försäkring. Vi hoppas att du är nöjd med ditt val 
och att vi  har kunnat hjälpa dig på bästa sätt under året som 
har gått.

Läs igenom  försäkringsbrevet Med det här brevet får du ditt  nya försäkringsbrev. För 
säkerhets skull  ber vi dig att kontrollera alla uppgifter, särskilt 
försäkringsbeloppen och  den angivna årsomsättningen.

Om något inte är korrekt finns det en risk för underförsäkring, 
vilket  innebär att du kan få för låg ersättning vid en skada. 
Kontakta oss därför  direkt om vi behöver ändra något.

Premieförändring I försäkringsbrevet ser du premien för det kommande året. 
Premien kan ha  förändrats, till exempel som en följd av att 
försäkringsbelopp är  indexerade, att årsomsättningen kan ha 
förändrats eller på grund av ökade  skadekostnader.

Mina sidor På trygghansa.se/foretag kan du enkelt ansluta dig till Mina 
sidor. Där kan  du se en sammanställning över dina 
försäkringar och de aktuella  försäkringsvillkoren. Där finns 
också en villkorsinstruktion som beskriver   villkorens 
uppbyggnad och innehåll.

Besök gärna  trygghansa.se På trygghansa.se/foretag kan du göra skadeanmälan och få  
skadeförebyggande tips. Där finns även information om våra 
olika  försäkringar för företag och andra organisationer, till 
exempel för  olycksfall, sjukvård och rehabilitering.

Vi finns här för dig Du är välkommen att kontakta kundservice på 0771-111 700 
eller  trygghansa.se/kontakt, om du har frågor eller vill få 
rådgivning om ditt  försäkringsskydd. Givetvis kan du även 
vända dig till din kontaktperson  hos oss eller till din mäklare. 
Alla kontaktuppgifter finns i ditt  försäkringsbrev.
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Villkorsförändringar I de fall då villkorsförändringar av väsentlig art har gjorts 
framgår dessa  nedan.

1.15 Allmänna avtalsbestämmelser och 1.7 Allmänna undantag

Dataundantaget för Egendom och Avbrott förtydligas.

Efter nya krav från återförsäkringsmarknaden tydliggör vi 
dataundantaget för egendoms- och avbrottsförsäkringen. Vi 
klargör att försäkringen inte gäller för skada genom elektronisk 
data, exempelvis genom datavirus. Vi anger också tydligt vilka 
fysiska skador på försäkrad egendom som ändå omfattas.

Elektronisk data inkluderar bland annat data och annan 
information i ett format som kan användas för elektronisk eller 
elektromekanisk databearbetning och/eller i elektroniskt 
kontrollerad utrustning.

Definitionen av datavirus förtydligas.

Rättsskyddsförsäkring

4.7.2 Vilka tvister försäkringen 
inte gäller för

Försäkringen gäller inte för tvist

som handläggs i övriga Norden/EU och där värdet av vad »
som yrkas understiger ett halvt prisbasbelopp SEK.
som gäller lån till fysisk person, juridisk person eller någon i »
dennes förvärvsverksamhet.
som gäller pantsättning till förmån för fysisk person, juridisk »
person eller någon i dennes förvärvsverksamhet.

Med vänlig hälsning

Trygg-Hansa 
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Astu Stompers
c/o Eva Pettersson
Vallekvior 20
623 77 KLINTEHAMN

Försäkringsbrev
25-0706490-11
Datum

2021-08-11

Försäkringsnummer

25-0706490-11

Organisationsnr/Personnr

834002-0794

Betalningssätt

Faktura

Försäkringstid

2021-10-01 - 2022-09-30

Sid 1

Verksamhet Förening (ideell, fritids-, idrotts-), samfällighet

Årspremie Premie: 4 415 kr

Villkor Se Villkorsöversikt

Basbelopp för år 2021 47 600 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
Astu Stompers, Eva Pettersson: 0762383132

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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Försäkringsbrev
25-0706490-11
Datum

2021-08-11

Sid 2

Omfattning
Försäkringsbelopp

Ansvarsförsäkring 10 000 000 kr
Ansvarsförsäkringen, inkl produktansvar, gäller för person- och 
sakskada i hela världen, exkl. USA och Kanada, om inte annat 
anges nedan. 

Geografisk omfattning: Hela världen exkl USA/Kanada-
Självrisk 0,2 basbelopp-

Förening (ideell, fritids-, idrotts-), samfällighet
Antal medlemmar: 150-

Rättsskyddsförsäkring, rörelse
Försäkringsbelopp:- 5 basbelopp
Geografisk omfattning: Norden-
Självrisken är 0,2 basbelopp vid varje tvist samt 20% av -
överskjutande kostnad.

Förening (ideell, fritids-, idrotts-), samfällighet
Antal medlemmar: 150-

Specialförsäkring
Försäkringen gäller inom Norden om inte annat anges under 
objekt nedan.
2 st högtalare Phonic Performer A540 (SEFOEB006, 
SEFOEB00212), Basbotten Phonic TXSub 15 (28230000053), 
Mixer Phonic MU 802 (MFB1E90985), CD/mp3 spelare 
Numark MP102 (NJ0812220121824), Mixerbord Mixcase SKB-
82DJ + div kablage.Jbl Högtalare Eon 515 xt 2st

43 000 kr

Självrisk 0,1 basbelopp-
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25-0706490-11
Datum

2021-08-11

Sid 3

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 Villkorsinstruktion
B 2:19 Basvillkor - Företagsförsäkring
P 3:8 Produktvillkor - Rättsskyddsförsäkring
P 11:4 Produktvillkor - Specialförsäkring
SA 2:1 Särskilt villkor - Ansvarsförsäkring för förening 
A 2:14 Allmänna avtalsbestämmelser
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