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Sveriges Modellflygförbund
Organisationsnummer 825000-8532
Verksamhet: Modellflygklubb
Avtalstid

fr.o.m. 13 december 2016 t.o.m. 12 december 2017

Uppgifter om eventuella avvikande avtalstider finner ni i försäkringsbrevet.

Avtalet omfattar följande:
Egendom, Avbrott
Verksamhetsansvar, Produktansvar, Rättsskydd, Brottsskydd
Kristerapi
Försäkringen gäller för alla medlemmar som genom klubbar anslutits till Sveriges Modellflygförbund vid all flygning med modelluftfarkost
under förutsättning att denna sker enligt de regler och bestämmelser som gäller inom Sveriges Modellflygförbund (SMFF).
Försäkringen gäller vidare för all övrig verksamhet som arrangeras av klubbar och SMFF.
Försäkringen gäller även för elever/nybörjare under handledning av klubbfunktionär samt icke medlemmar som, efter föranmälan till SMFF,
vid enstaka tillfälle deltager i verksamheten.
Försäkringen gäller även under internationella tävlingar och meetings i Hela Världen (inklusive USA och Kanada) för de som representerar
SMFF eller ansluten klubb.
Försäkringen gäller inte för:
- Skada som inträffar när modelluftfarkosten dirigeras från plats utanför område som godkänts för start och landning av SMFF eller
ansluten klubbstyrelse.

Kontaktuppgifter:
If Företagscenter, Telefon: 0771-56 00 00
Huvudkontor: Barks väg 15, Solna
Postadress: 106 80 Stockholm

www.if.se
Säte: Stockholm

If Skadeförsäkring AB (publ)
Org.nr: 516401-8102
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Försäkringsställe: Solna, Sure Guard, Solnavägen 19

Försäkringsbelopp

• Maskiner och inventarier
OMFATTNING:
Extra

106 000 kr

Självrisk

9 000 kr

FÖRSÄKRINGSINFORMATION:
Krav på inbrottsskydd

Skyddsklass 1

Försäkringsställe: Stockholm, Norrtullsgatan 7
• Maskiner och inventarier
OMFATTNING:
Extra

53 000 kr

Självrisk

9 000 kr

FÖRSÄKRINGSINFORMATION:
Krav på inbrottsskydd

Skyddsklass 1

• Verksamhetsavbrott - förlust av täckningsbidrag
OMFATTNING:
Avbrott
Omsättning
Räkenskapsår
Ersättning
Karenstid
Ersättningstid

2 000 000 kr
2014
Fullvärde
1 dygn
12 månader

FÖRSÄKRINGSINNEHÅLL

• Extra

Brandskada - Vattenskada - Inbrott, rån och skadegörelse - Elskada Glas- och skyltskada - Naturskada - Annan plötslig skada

• Avbrott

Enligt försäkringsvillkor

I Egendomsförsäkringen ingår vid varje skada försäkringsskydd för nedan angiven egendom till där angivna belopp.
Om försäkringen är begränsad till vissa moment, t.ex. endast brand, ingår endast det som är hänförligt till den
omfattning som försäkringsavtalet har.
Om högre försäkringsbelopp avtalats, vilket i så fall anges i försäkringsbrevet, gäller detta belopp utöver nedan
angivna belopp.
Varje arbetstagares lösöre
Skadegörelse på hyrd lokal
Glas i dörrar och fönster
Kunders egendom
Lagrad information
Pengar, värdehandlingar och värdebevis - inbrott, i värdeförvaringsenhet
Pengar, värdehandlingar och värdebevis - inbrott, förvarat fritt i lokal
Pengar, värdehandlingar och värdebevis - rån och brand
Röjningskostnad för försäkrade maskiner och inventarier samt varor
Fast inredning

10 000 kr
50 000 kr
Ingår
100 000 kr
100 000 kr
50 000 kr
5 000 kr
200 000 kr
2 000 000 kr
150 000 kr

Vid försäkring av byggnad omfattar försäkringen även följande egendom och kostnader.
Fastighetsinventarier
Merkostnad vid myndighetskrav
Röjningskostnad för försäkrad byggnad
Tomt och markanläggningar

200 000 kr
200 000 kr
5 000 000 kr
200 000 kr

Avbrottsförsäkringen omfattar vid varje skada även följande
Skada hos leverantör, kund eller hyresvärd inom Norden

500 000 kr
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Avbrott i tillförsel av el, gas, vatten, värme eller data- och/eller telekommunikation till försäkrad verksamhet 5 000 000 kr
Självrisk och karens
För vissa skadehändelser kan en högre självrisk och/eller längre karenstid gälla. Läs mer om detta i avsnittet 7 Självrisk i
försäkringsvillkoret.

Huvudkontor: Barks väg 15, Solna
Postadress: 106 80 Stockholm

www.if.se
Säte: Stockholm
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Försäkrad verksamhet
• Modellflygklubb för 10.000 medlemmar.

HUVUDFÖRSÄKRING:
Verksamhetsansvar
Försäkringsbelopp per skadehändelse
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid
Självrisk
Var försäkringen gäller
När försäkringen gäller

20 000 000 kr
40 000 000 kr
4 000 kr
Norden
Vid skada som inträffar under avtalstiden (Inträffande, se villkor)

Tilläggsförsäkringar för hela verksamheten
• Tillfälligt lånad eller nyttjad egendom
Försäkringsbelopp per skadehändelse
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid

500 000 kr
Två gånger försäkringsbeloppet

• Hyrd lokal (vid brand- eller vattenskada)
Försäkringsbelopp per skadehändelse
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid
Självrisk

10 000 000 kr
Samma som försäkringsbeloppet
40 000 kr

• Nyckelförlust
Försäkringsbelopp per skadehändelse
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid

2 500 000 kr
5 000 000 kr

• Omhändertagen egendom - Serviceverksamhet
Försäkringsbelopp per skadehändelse
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid

2 500 000 kr
Två gånger försäkringsbeloppet

Försäkrad verksamhet och omsättning per geografiskt område
Försäkrad verksamhet och
omsättning per geografiskt
område

Norden

Modellflygklubb för 10.000
medlemmar.

Huvudkontor: Barks väg 15, Solna
Postadress: 106 80 Stockholm

2 000 000 kr

www.if.se
Säte: Stockholm

If Skadeförsäkring AB (publ)
Org.nr: 516401-8102

Produktansvar
Försäkringsnummer SP279756.7.1
5 (10)

Försäkrad verksamhet
• Modellflygklubb för 10.000 medlemmar.

HUVUDFÖRSÄKRING:
Produktansvar och ansvar för avlämnade arbeten
Försäkringsbelopp per skadehändelse
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid
Självrisk
Var försäkringen gäller, direkt export
När försäkringen gäller

20 000 000 kr
40 000 000 kr
4 000 kr
Enligt tabell för försäkrat produktslag nedan
Vid skada som inträffar under avtalstiden (Inträffande, se villkor)

Tilläggsförsäkringar för hela verksamheten
• Ingrediens- och komponentskada

Försäkrat produktslag och omsättning för direktexport per geografiskt område
Försäkrat produktslag och
omsättning för direktexport
per geografiskt område

Norden

Produkter som förekommer vid
drift av idrottsförening, sportoch motionsinrättning o.dyl
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Försäkrad verksamhet
• Modellflygklubb för 10.000 medlemmar.

HUVUDFÖRSÄKRING:
Rättsskyddsförsäkring för tvistemål och skattemål
Försäkringsbelopp per tvistemål
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid, tvistemål
Försäkringsbelopp per skattemål
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid, skattemål
Självrisk (andel av skadan)
Självrisk (grundbelopp)
Var försäkringen gäller, tvistemål
Var försäkringen gäller, skattemål

Huvudkontor: Barks väg 15, Solna
Postadress: 106 80 Stockholm

www.if.se
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250 000 kr
2 500 000 kr
250 000 kr
250 000 kr
20 %
9 000 kr
Norden
Sverige
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Försäkrad verksamhet
• Modellflygklubb för 10.000 medlemmar.

HUVUDFÖRSÄKRING:
Förmögenhetsbrott
Försäkringsbelopp per avtalstid
Självrisk per skada
Var försäkringen gäller
När försäkringen gäller
Retroaktivt datum

1 000 000 kr
20 000 kr
Norden
Vid skada som upptäcks under avtalstiden (Upptäckande, se villkor)
13 december 2005

Tilläggsförsäkringar för hela verksamheten
• Ansvar för anställds förmögenhetsbrott
• Dataintrång
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• Anställda
Antal personer
Giltighet

2
Försäkringen gäller under arbetstid och under den normala
färdsträckan till och från arbetet.

HUVUDFÖRSÄKRING:
Kristerapi
Kristerapi

Försäkringsbelopp

Självrisk

1) Se nedan

0 kr

1) Upp till 10 behandlingar

Huvudkontor: Barks väg 15, Solna
Postadress: 106 80 Stockholm

www.if.se
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Viktiga förändringar i din försäkring
Vi utvecklar kontinuerligt våra försäkringsprodukter vilket medför att ändringar i ert avtal kan ske i samband med förnyelse av försäkringen. Nedan framgår de
ändringar som gäller för den typ av försäkring som ni har tecknat. Beroende på försäkringens omfattning eller er verksamhet kan i vissa fall någon eller några av
ändringarna inte gälla för er försäkring.

Information om de försäkringsprodukter avtalet omfattar
Egendomsförsäkring
Nedan redogörs för förändringar i försäkringsvillkoren och annan viktig information som kan påverka er försäkring.
Egendom
Försäkringsbelopp och underförsäkring
Vi har förbättrat våra försäkringar och skadevärderingsregler för att göra det bättre och tryggare för dig som kund. Denna förbättring innebär att det
försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet är den högsta ersättning som If kan betala vid eventuell skada. Från försäkringsbeloppet görs avdrag för ålder,
bruk och självrisk som vanligt.
Viktigt för dig som kund är att du ser över att rätt försäkringsbelopp (försäkringsbeloppet ska motsvara återanskaffningsvärdet, vilket lite förenklat kan förklaras
såsom kostnaden att återanskaffa samma eller likvärdiga föremål som nytillverkat) är angivna samt att vi på If har rätt uppgifter gällande byggnad och
omsättning.
I och med förbättringarna har If tagit bort risken för underförsäkring. Underförsäkring innebär att ersättning reduceras, utöver avdrag för ålder och bruk, om
angivet försäkringsbelopp inte motsvarar hela kostnaden att återanskaffa samma eller likvärdiga föremål som nytillverkade. Något som många inte varit
medvetna om förrän skadan inträffat. Därför gör vi denna förbättring.
För fullvärdesförsäkrade byggnader och avbrott är det viktigt att rätt uppgifter om byggnad och omsättning lämnas till If för annars finns risk för underförsäkring
vilket innebär att full ersättning inte betalas vid en skada.
Stöldbegärliga varor
Säljer du stöldbegärliga varor behöver du försäkra sådan egendom särskilt för att den ska omfattas av inbrotts- och rånförsäkringen. Stöldbegärliga varor är
•
•
•
•
•
•
•
•

Föremål helt eller delvis av guld och platina, äkta pärlor och ädelstenar
Ur avsedda att bäras t.ex. fick- och armbandsur
Föremål helt eller delvis av silver
Kamera och kameraobjektiv
Apparat/utrustning för ljud- eller bildåtergivning
Mobiltelefon
Dator och bildskärm
Tobak.

Index
Höjning av försäkringsbeloppen för byggnad, varor, maskinerier och inventarier sker automatiskt vid årsförfallodagen och beräknas enligt tillämpligt index.
Nya säkerhetsföreskrifter
Risk för frysning
Installation för vatten ska ha tillräcklig isolering samt att temperaturen i lokalerna inte får sänkas så att det finns risk för frysning.
Byggnad utan verksamhet eller hyresgäst
Avstängningsventil till inkommande vatten ska stängas av i lokaler som står oanvända och tillsyn av lokalerna ska göras minst en gång i månaden.

Avbrottsförsäkring
Vi har gjort förändringar i avbrottsförsäkringen som syftar till att förenkla för kunden vid nyteckning eller förnyelse av försäkringen. Dessa förändringar innebär
att vi i vissa fall har ändrat din försäkring med hjälp av uppskattade siffror. Det är därför extra viktigt att du kontrollerar siffrorna som avser
avbrottsförsäkringen i ditt försäkringsbrev. Om siffrorna inte stämmer var god hör av dig så uppdaterar vi dina uppgifter.
Avbrottsförsäkringen betalar ersättning om det inträffar ett oförutsett avbrott i tillförsel av el, gas, värme, vatten eller data- och telekommunikation. Vi har
förtydligat att avbrottet ska inträffa på inkommande servisledning till försäkrad verksamhet dvs på ledningen mellan fastigheten och distributionsnätet.
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0.1 Rättsskyddsförsäkring
Ett undantag för tvist med klient har införts i rättsskyddsförsäkringen. Undantaget tar sikte på juridisk uppdragsverksamhet då man råkar i tvist med sin klient.
Självrisken vid rättsskyddsskada avseende tvistemål och skattemål har ändrats. Ändringen innebär att självrisken nu beräknas på ett annat sätt. Vid
rättsskyddsskada tillämpas nu en självrisk som utgörs av ett grundbelopp plus en procentuell andel av de ersättningsbara kostnaderna som överstiger
grundbeloppet.
Självriskberäkningen är oförändrad vid rättsskyddskada avseende miljöbrottmål och arbetsmiljöbrottmål.
I rättsskyddsförsäkringen införs en begränsning som tar sikte på situationer där den försäkrade har ett avtal om s.k. ”självriskeliminering” eller liknande upplägg
med sitt ombud där avsikten är att ombudet ska stå kostnaden för självrisken. Dessa kostnader omfattas inte av försäkringen, utan försäkringsbelopp/självrisk
gäller exkl. dessa kostnader.

Förmögenhetsbrott
I försäkringsomfattningen för Dataintrång som sker i försäkrads eget datasystem, program, register etc. har det införts nedanstående tillägg i
försäkringsvillkoren, vilket innebär att för försäkringens giltighet krävs det att det finns en dömd gärningsman, eller att försäkrad kan visa att en viss person
utom allt rimligt tvivel har begått den aktuella gärningen.
Försäkringen gäller endast om gärningsmannen dömts för handlingen genom en lagakraftvunnen dom eller - om gärningsmannen inte dömts - den försäkrade
presenterat sådan utredning att det är ställt utom allt rimligt tvivel att brott begåtts av gärningsmannen.
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