Försäkringsnr 5207198

Försäkringsbevis och Momentbeskrivning avseende

Ansvarsförsäkring

Försäkringsperiod
2020-10-01—2021-09-30

Detta försäkringsbevis gäller för yrkesverksamma/praktiserande medlemmar i SEYF, Svenska Estetikers
Yrkesförbund som betalar sin medlems- och försäkringsavgift för aktuell period i enlighet med förbundets
regler.
Självrisker är angivna i prisbasbelopp (Pbb). Prisbasbeloppet år 2020 = 47 300kr
VEM ÄR FÖRSÄKRAD

ANSVARSFÖRSÄKRING

Detta försäkringsbevis gäller för yrkesverksamma/praktiserande medlemmar i
SEYF, som betalat sin medlemsavgift för aktuell period i enlighet med förbundets
regler.
Försäkringen täcker det skadeståndsansvar för person- eller sakskada som
företaget/utövaren kan drabbas av. Vid sådant krav hjälper försäkringsbolaget till
att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger, sköter förhandlingarna, för er
talan vid rättegång och utbetalar eventuellt skadestånd.
Försäkringen gäller i hela världen exklusive USA och Kanada.
Försäkringen ersätter inte skador som orsakats av grov vårdslöshet eller
uppsåtligen.
Försäkringsbelopp:
Självrisk:

BEHANDLINGSSKADA

10 000 000 kr
10 % av Pbb

Försäkringen omfattar skyldighet att utge ersättning för behandlingsskada enligt
särskilt villkor. Försäkringsbolaget utreder, förhandlar och för er talan vid
rättegång och utbetalar eventuellt ersättning.
Försäkringen gäller i Sverige.
Försäkringsbelopp:

5 000 000 kr per skadehändelse, dock max
10 000 000 kr per år
10 % av Pbb

Självrisk:
KUNDOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller för kunder i försäkringstagarens lokaler och omfattar skador
som uppkommit genom olycksfall, ej behandlingsskador.
Försäkringsbelopp:
Självrisk:

RÄTTSKSKYDDSFÖRSÄKRING

40 000 kr per skada
Gäller utan självrisk

Ersättning lämnas för skäliga och nödvändiga ombuds- och rättegångskostnader
för tvist som kan prövas i tingsrätt, fastighetsdomstol,
statens VA-nämnd, miljödomstol i Sverige eller motsvarande domstolar i övriga
nordiska länder.
Dessutom omfattas tvister om skattemål.
Försäkringsbelopp:
5 Pbb, max 15 Pbb per år
Självrisk:
0,2 Pbb samt 20 % av överskjutande kostnad
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För företag med kurs- och utbildningsverksamhet omfattas även deras elever av följande
moment
•
Behandlingsskada
•
Ansvar
•
Kundolycksfall
Detta gäller enbart elevernas verksamhet som ingår som en del i kursplanen.
Försäkringsvillkor
Villkorsbeteckningar

Denna momentbeskrivning är endast en kortfattad information. Observera att de
fullständiga villkoren kommer att ligga till grund för reglering av inträffad skada. Dessa
villkor kan beställas från Nordic Försäkring.
Dessa försäkringsvillkor ligger till grund för försäkringen:
Allmänna avtalsbestämmelser
AA
Grundvillkor för konceptförsäkring
GRK10
Behandlingsskadeförsäkring
T128
Försäkringen gäller med den version av försäkringsvillkoren som var gällande vid
försäkringens begynnelsedag.

Försäkringskontakt &
skadeanmälan

Försäkringen handläggs av Nordic Försäkring på nedanstående nummer eller e-adress.
Tel: 0470–75 12 00, Fax: 0470–75 12 99
E-post: info@nordic.se
www.nordic.se
Skador anmäls till Svedea AB:
Telefon 0771-160 161
Epost skadorforetag@svedea.se

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är HDI Global Specialty SE, Sverige Filial, Org.nr 516402-6345 genom Svedea
AB.
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