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Bålerrids Båtklubb
Orga n isationsn um mer 802 47 5-51 52

Verksamhet: Båtklubb

Avtalstid fr.o.m. 5 juni 2014 t.o.m.4 juni 2015

Uppgifter om eventuella awikande avtalstider finner ni i f6rsåkringsbrevet.

Avta let omfattar friljande:

Egendom

Verksamhetsansvar, Produktansvar, Råttsskydd

Kristerapi

Kontaktuppgifter:
lf Kundcenter Foretag
Telefon:0771-56 00 00
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Huvudkontor: Barks våg 15, Solna
Postadress: 106 80 Stockholm

www.if.se
Såte: Stockholm

lf Skadeforsåkring AB (pubt)

Org.nr: 516401-8102
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Forsåkri ngsstålle: Strcimstad,

15 st sjobodar

Forsåkrat
Sjåtvrisk

Egendomsf6rså kring G rund

Brygga

Forsåkrat
Sjålvrisk
Forvaring

Egendomsfcirså kring G ru nd

Definition av forsåkringsinnehåll

Egendomsfdrsåkring G rund

Huvudkontor: Bark våg 15, Solna
Postadress: 106 B0 Stockholm

Bålerod Nåset 3:10

Byggnad
9 000 kr

Helvårde

Maskiner och inventarier
9 000 kr
Utomhus

Helvårde

1 150 000 kr

50 000 kr

Brand - Elfenomen, blixtnedslag och stromavbrott

I Egendomsfiirsåkring Standard eller Extra ingår vid varje skada fiirsåkringsskydd ftir nedan angiven egendom till
dår angivna belopp (fiirstarisk). Om fåirsåkringen år begrånsad till vissa moment, t.ex. endast brand, ingår endast
det som år hånfiirligt till den omfattning som ftirsåkringsavtalet har.

Om h6gre fiirsåkringsbelopp avtalats, vilket i så fall anges i fiirsåkringsbrevet, gåller detta belopp ut6ver nedan
angivna belopp.

Varje arbetstagares losore
Skadegdretse på hyrd lokal
Glas i dorrar och fonster
Kunders egendom
Lagrad information
Pengar, vårdehandlingar och vårdebevis - inbrott, i vårdeforvaringsenhet
Pengar, vårdehandtingar och vårdebevis - inbrott, foruarat fritt i lokal
Pengar, vårdehandlingar och vårdebevis - rån och brand
Rojningskostnad for helvårdesforsåkrade maskiner och inventarier samt varor

Vid fiirsåkring av byggnad omfattar forsåkringen åven ftiljande egendom och kostnader.

Fastighetsi nve ntari er
Merkostnad vid myndighetskrav
Rojningskostnad for futlvårdes- eller helvårdesforsåkrad byggnad
Tomt och markantåggn ingar

Sjålvrisk och karens
Fcir vissa skadehåndelser kan en hrigre sjålvrisk och/eller långre karenstid gålta, Lås mer om detta i avsnittet 7 Sjåtvrisk i

f 6rsåkri ngsvillkoret.
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10 000 kr
50 000 kr
lngår
100 000 kr
100 000 kr
50 000 kr
5 000 kr
200 000 kr
2 000 000 kr

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

www.if.se
Såte: Stockholm

lf Skadeforsåkring AB (publ)
Org.nr: 516401-8102



s785 E98

6 juni2014
3 (6)

toaaaaaaaalaaaaaaaoaaaoooaooaaaaaoaaaaaaoaaoaaaaooooaaaaaaaaoaaaaaaaaaaoaaoaaaaaoa

Verksa m hetsa nsva r
Forsåkringsnummer SP81 5639.1 .7

Fcirsåkrad verksamhet

5måbåtshamn

Frirsåkringsskydd:

Verksamhetsansvar

Forsåkringsbelopp per skadehåndelse
Hogsta forsåkringsbelopp per avtalstid
Sjålvrisk
Var forsåkringen gåller
Når forsåkringen gåller

Kompletterande fcirsåkringsskydd fcir hela verksamheten
Utcikat skydd frir tillfålligt lånad eller nyttjad egendom

Forsåkringsbelopp per skadehåndelse
Hogsta frirsåkringsbelopp per aWalstid

Utokat skydd fiir hyrd lokal (vid brand- eller vattenskada)

Forsåkringsbelopp per skadehåndelse
Hogsta forsåkringsbelopp per avtalstid
Sjålvrisk

Fdrsåkringsbelopp per skadehåndelse
HOgsta forsåkringsbetopp per avtalstid

Uttikat skydd fiir nyckelfcirlust

Forsåkringsbelopp per skadehåndelse
Hogsta fdrsåkringsbelopp per avtalstid

Utdkat skydd fiir omhåndertagen egendom - Serviceverksamhet

Forsåkringsbelopp per skadehåndelse
Hogsta forsåkringsbelopp per aWalstid

10 000 000 kr
20 000 000 kr
9 000 kr
Norden
Vid skada som intråffar under avtalstiden (lntråffande, se villkor)

2 500 000 kr
Två gånger f6rsåkringsbeloppet

1 0 000 000 kr
Samma som forsåkringsbeloppet
40 000 kr

500 000 kr
Två gånger forsåkringsbeloppet

2 500 000 kr
5 000 000 kr

2 500 000 kr
Två gånger forsåkringsbeloppet

Uttikat skydd ftir titlfålligt lån av truck eller annat motorredskap vid lastning och lossning

Fcirsåkrad verksamhet och omsåttning per geografiskt område
Ftirsåkrad verksamhet och
omsåttning per geografiskt
område

Småbåtshamn

www.if.se
Såte: Stockholm

Norden

100 000 kr
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Huvudkontor: Barks våg 15, Solna
Postadress: 106 80 Stockholm

lf Skadeforsåkring AB (pubt)
Org.nr: 516401-B1Oz
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Fcirsåkrad verksamhet

Småbåtshamn

Frirsåkringsskydd:

Produktansvar och ansvar fcir avlåmnade arbeten

Forsåkringsbetopp per skadehåndelse
Hogsta forsåkringsbelopp per aWalstid
Sjålvrisk
Direkt expoft
Når forsåkringen gåller

10 000 000 kr
20 000 000 kr
9 000 kr
Enligt tabell for forsåkrat produktslag nedan
Vid skada som intråffar under avtalstiden (lntråffande, se villkor)

Kompletterande fcirsåkringsskydd fcir hela verksamheten
Utiikat skydd fiir ingrediens- och komponentskada

Ftirsåkrat produktslag och omsåttning fcir direktexport per geografiskt område
Fiirsåkrat produktslag och
omsåttn i ng fiir direktexport
per geografiskt område

Tjånster vid sportklubbars och
i d rottsfcire n in ga rs verksa m het

www.if.se
Såte: Stockholm

Norden

100 000 kr
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Huvudkontor: Bark våg 15, Solna
Postadress: 106 80 Stockholm

lf Skadeforsåkring AB (pubt)
Org.n r: 5 1 6401 -B 1 02
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Forsåkrad verksamhet

Småbåtshamn

Frirsåkringsskydd:

Råttsskyddsfdrsåkring frir tvistemål och skattemål

Forsåkringsbetopp per tvistemål 250 000 kr
Hogsta fdrsåkringsbelopp per aWalstid, tvistemål ? 500 000 kr
Forsåkringsbetopp per skattemål 250 000 kr
Hogsta forsåkringsbelopp per aWalstid, skattemål 250 000 kr
Sjålvrisk (andel av skadan) 2O o/o

Sjålvrisk (grundbelopp) 9 000 kr
Var forsåkringen gåller, Wistemål Norden
Var forsåkringen gåiler, skattemål Sverige

Råttss kyddsfri rså kri ng fd r m i lj ribrott- och a rbets m i lj ribrottmå I

il
Forsåkringsnummer SP81 5639. 1.7

6 juni 2014

Forsåkri ngsbelopp per råttsskyddsårende
Hogsta forsåkringsbelopp per avtalstid, tvistemål
Sjålvrisk (andel av skadan)
Lågsta sjålvrisk
Var forsåkringen gåller

500 000 kr
2 000 000 kr
10 o/o

9 000 kr
Sverige
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Huvudkontor: Bark våg 15, Solna
Postadress: 106 80 Stockholm

www.if.se
Såte: Stockholm

lf Skadeforsåkring AB (publ)

Org.nr: 516Æ1-8102
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Kristerapi
Forsåkringsnurnmer SP81 5639.1 .7

5 juni 2014

'& Anstållda
Antal personer
Giltighet

F<irsåkringsskydd:

Kristerapi

Kristerapi

1) Maximalt 10 behandlingar

Huvudkontor: Bark våg 15, Solna
Postadress: 106 80 Stockholm

z
Forsåkringen gåller under arbetstid och under den normala
fårdstråckan till och från arbetet.

Fiirsåkringsbelopp

1) Se nedan

lf Skadeforsåkring AB (publ)
Orgnr: 515401-8102
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www.if.se
Såte: Stockholm


