FÖRSÄKRINGSINFORMATION 2021
FÖRSÄKRINGAR FÖR KRETSAR, MÖTESPLATS KUPAN OCH FRIVILLIGA
GÄLLER 2021-01-01 – 2021-12-31
Svenska Röda Korset har utsett försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners till
handläggare för försäkringar för organisationen. Söderberg & Partners är inte ombud
för de olika försäkringsbolag där försäkring tecknas utan företräder alltid Svenska
Röda Korset. Söderberg & Partners handhar den löpande skötseln av försäkringar
samt svarar för administration av skador. Skadereglering görs av respektive försäkringsbolag. Om problem uppstår eller om du är missnöjd med bemötande eller
hantering från försäkringsbolagens sida, kontakta Söderberg & Partners.

FÖRSÄKRING FÖR RÖDAKORS KRETSAR MÖTESPLATS KUPAN
Mötesplats Kupan erbjuds försäkringsskydd via en centralt tecknad försäkring. Mötesplats Kupan som önskar denna försäkring e-postar
info@redcross.se Försäkringen omfattar egendoms-, ansvars-, avbrotts-, rättskydds, -kris-, kundolycksfalls- och överfallsförsäkring.
Försäkringen är tecknad i Länsförsäkringar Stockholm. OBS! Egendomsförsäkringen gäller för alla lokaler som kretsen hyr och bedriver
verksamhet i. Försäkringen gäller inte för byggnad som kretsen äger. Separat försäkring måste tecknas.
Försäkrade objekt/intressen

Försäkringsbelopp

Omfattning

Grundjälvrisk

4 mkr

Allrisk

0,2 basbelopp

500 000

Allrisk

0,2 basbelopp

2 basbelopp

Allrisk

0,2 basbelopp

Förvarade öppet i lokal

0,2 basbelopp

Inbrott

0,2 basbelopp

Förvarade öppet i lokal

2 basbelopp

Rån och brand

0,2 basbelopp

Förvarade i Värdeskåp

2 basbelopp

Inbrott

0,2 basbelopp

Kyl och frysvaror

2 basbelopp

Allrisk

0,2 basbelopp

Förhyrda lokaler

2 basbelopp

Brand/ inbrott/ vattenskada

0,2 basbelopp

Bräck och sönderslagning

0,2 basbelopp

Anmärkning

EGENDOMSFÖRSÄKRING
Maskinerier/ inventarier/ KUPA
Varor/ KUPA
Ritningar/ Arkivalier/ Datamedia

Observera, särskilda skyddskrav för
säkerhetskopiering & förvaring.

Pengar och Värdehandlingar

Glas

Beloppslös

Värdeskåp klassat enligt: SS 3000 eller
3150 eller SS-EN 1143 Förvarde i kyl/frysrum.

Gäller för alla glasrutor, oavsett storlek.

OBS! Tidigare förhöjd självrisk (0,5 basbelopp) vid inbrott om larm saknades är borttagen.
Självrisk 0,2 gäller oaktat om larm finns eller ej.

TRANSPORT
Transport med egna fordon

2 basbelopp

Allrisk

0,2 basbelopp

AVBROTTSFÖRSÄKRING
Avbrott i verksamheten
Vid skada i egen verksamhet

Täckningsbidrag

Vid skada i egen verksamhet

Extrakostnader

Fasta kostnader och vinst vid
ersättningsbar egendomsskada

Karenstid48
timmar

Ersättning utgår under max 12 månader

3 mkr vid ersättningsbar
egendomsskada

1 basbelopp

Avser extrakostnader för att upprätthålla
verksamheten

ÖVRIGT
Medarbetares egendom

10 000 kr/anställd

Brand/ inbrott/ vattenskada

Krisskydd

Kristerapi – max 10
behandlingstillfällen.

Psykologhjälp i samband
med traumatisk händelse

Rättskydd

400 000 kr/tvist
200 000 kr/skattmål

0,5 basbelopp + 20% av
överskjutande kostnader

Kundolycksfall
Överfall

10 basbelopp
5 basbelopp

0,2 basbelopp

Olycksfallsskada inom SRK
lokaler

ingen självrisk

Vid personskada genom
misshandel från person

Ingen självrisk

OBS! För samtliga ovanstående moment gäller att försäkring är tecknad hos Länsförsäkringar Stockholm.

Anm.

Ersätter skadestånd om förövaren är
okänd eller inte kan betala.

GEMENSAMMA FÖRSÄKRINGAR
Nedanstående försäkringar gäller kollektivt för alla Röda Kors kretsar, Mötesplats Kupan, medlemmar eller frivilliga -, ingen separat anmälan behövs.

Ansvarsförsäkring
Omfattar skadeståndsskyldighet för person- och/eller sakskada enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.
Försäkringen är tecknad hos Länsförsäkringar Stockholm.

Exempel: En rödkorsmedarbetare på första hjälpen uppdrag gör ett felaktigt omhändertagande. Det felaktiga omhändertagandet leder tillframtida men för den skadade. Ansvarsförsäkringen går i detta exempel in och täcker eventuella skadeståndskrav (följdskada - sakskada) mot rödakorsmedarbetaren. Ansvarsförsäkringen gäller för alla kretsar, medlemmar
eller frivillig som utför uppdrag åt SRK.

Försäkrade objekt/intressen

Försäkringsbelopp

Omfattning

Grundjälvrisk

Vid person- och sakskada

Per skada 10 mkr

Skadeståndskrav
som riktas mot
Röda Kors
krets/ Medlem/
frivillig som utför
uppdrag

0,2
basbelopp

Anmärkning

Länsförsäkringar åtar sig att:
• utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
• förhandla med den som kräver skadestånd
• föra Kretsens talan vid rättegång och betala
rättegångskostnaderna
• betala det skadestånd som Kretsen/
medlemmen / frivillig blir skyldig att ge ut

Kollektiv olycksfallsförsäkring
Försäkringen omfattar olycksfall som drabbar personer som deltar i verksamhet anordnad av Svenska Röda Korset. Försäkringen gäller även för medlem
vid utbildning, övningar eller tävlingar anordnade av annan frivillig organisation samt vid frivillig tjänstgöring på anmodan av totalförsvarsmyndighet.
Försäkringen gäller även vid direkt färd till och från ovan nämnda verksamheter. Försäkringen är tecknad hos AIG.

Exempel: Försäkringen gäller om Du på väg till ett Rödakorsmöte cyklar omkull och måste uppsöka läkare för att få skadorna omsedda. Du får då ersättning för läkarbesöket samt för
kläder och cykelhjälm som förstörts i samband med olyckan. Ersättning utgår med högst 0,2 basbelopp. Om Du tappar Dina glasögon och dessa går sönder utan att Du skadas utgår ingen
ersättning.

Försäkrade objekt/intressen

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar då försäkrad deltar i verksamhet
anordnad av Svenska Röda Korset (SRK), Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund (RKUF)
eller Röda Kors krets
Försäkrade kategorier: Aktiva medlemmar och frivilliga oavsett ålder. Praktikanter hos Svenska
Röda Korset/Röda Korsets Ungdomsförbund och praktikanter hos kretsarna. Deltagare i
aktiviteter anordnad av Röda korset. För denna kategori gäller försäkringen enbart under
verksamhetstid. Exempel på verksamheter kan vara cykelskola, svenskundervisning och
liknande aktiviteter i grupp anordnad av Svenska Röda Korset. Försäkringen gäller i andra
hand till annan olycksfallsförsäkring, såsom kommunolycksfallsförsäkring. Förälder/vårdnadshavare när de skjutsar barn till och från verksamhet anordnad av SRK och RKUF

Försäkrings
belopp

Omfattning

Grundsjälvrisk

Läke och
sjukvårdskostnader,
ersättning
vid
invaliditet
mm

Vid
olycksfallsskada

Ingen
självrisk

Ersättning vid smitta/Hiv och Hepatit: För försäkrad person som smittas av HIV eller Hepatit
vid deltagande i SRK verksamhet utgår en engångsersättning om 10 prisbasbelopp.

Anmärkning

Försäkringsbolag: AIG
För att ersättning vid smitta/HIV
och Hepatit skall kunna utgå måste
nedanstående uppfyllas:
Vid incident som bedöms utgöra
risk för smitta skall test göras inom
14 dagar. Om testet är negativt, d v
s smitta föreligger ej, skall nytt test
göras efter 3 månader och därefter
ytterligare test efter 6 månader. Om
det testet är negativt bedöms att ingen
risk för smitta finns.

Kollektiv motorfordonsförsäkring
Försäkringen gäller för medlemmar och frivilliga som råkat ut för motorfordonsskada i samband med aktivitet anordnad av SRK eller RKUF.
Försäkringen täcker normalt självriskkostnader över 952 kr (2 % på basbelopp). Vid frågor om omfattning mm kontakta Söderberg & Partners.

Exempel: En medlem i SRK råkar ut för en motorfordonsskada på sin egen bil vid färd till aktivitet anordnad av SRK. Medlemmen gör anmälan till det försäkringsbolag som fordonet är
försäkrat i. Om självrisken är 3 000 kr så ersätter denna försäkring självriskkostnader över 952 kr, d.v.s. försäkringen ersätter medlemmen med 2 048 kr. Försäkringen är tecknad i If
Skadeförsäkring. Försäkringen gäller även för icke medlemmar när de skjutsar medlem till verksamhet. Omfattning och självrisker varierar beroende på om det är av medlem ägt fordon eller
av SRK inlånat fordon.

VID SKADA
Företagsförsäkring (Mötesplats Kupan samt Ansvarsförsäkring)
Försäkringsnummer 9073383. Försäkringsbolag Länsförsäkringar Stockholm
Akut situation:
• Rädda liv före egendom
• Larma genom att ringa 112 och begära räddningstjänst, ambulans eller polis
• Begränsa skadans omfattning, men riskera aldrig liv och hälsa
Vid akut skada: Larmnummer 020-59 00 00. Övriga skador under kontorstid: Kontakta Söderberg & Partners 010-164 98 43.

Kollektiv olycksfall, Försäkringsnummer: 104-3700. Försäkringsbolag AIG
Anmälan om olycksfallsskada skall göras snarast möjligt till AIG. Skadeanmälningsblanketter finns tillgängliga hos Lars Larmerus SRK, eller Söderberg & Partners.
Kontaktuppgifter AIG Tel: 08-506 920 20. E-post: claims.sweden@aig.com
AIG, Skadeavdelningen, Box 3506, 103 69 Stockholm

Motorfordonsförsäkring, Försäkringsnummer: 030090-8548. Försäkringsbolag IF
Anmäl skadan till eget försäkringsbolag, därefter kontakta Söderberg & Partners för rådgivning.
OBS! För samtliga moment gäller att skada skall anmäls till försäkringsbolaget inom 12 månader därefter upphör försäkringsbolagets ansvar.

När skall kretsen teckna egen försäkring?
Kretsar som äger fastighet, fordon, andra tillgångar av större värde eller bedriver verksamheter som inte täcks av någon av ovanstående försäkringar
tecknar egen försäkring för dessa. Kretsar som förvaltar större ekonomiska tillgångar bör/skall teckna förmögenhetsbrottsförsäkring.
Kontakta Söderberg & Partners vid frågor eller om försäkring skall tecknas.

Styrelseansvarsförsäkring
AIG som tidigare erbjudit en styrelseansvarsförsäkring speciellt anpassad för SRK Kretsar har meddelat att man inte längre avser att erbjuda
försäkringen för nyteckning. Befintliga försäkringar kommer att förnyas. För de kretsar som är medlemmar i Fremia (www.fremia.se) ingår numera
en Styrelseansvars genom medlemskapet. Försäkringsbeloppet är 2 500 000:-/ skada, med ett gemensamt maximalt belopp för alla medlemmar
om 25 000 000:-/ år. För kretsar som inte är medlemmar i Fremia och som önskar offert på individuell försäkring, kontakta Söderberg & Partners.

Förmögenhetsbrott
Förmögenhetsbrottsförsäkring är i grunden tänkt att skydda mot intern stöld och förskingring. Kriminaliteten anpassar sig dock efter teknikutvecklingen
och vi ser i dagsläget en kraftig ökning av IT-relaterad brottslighet utförd av tredje man.
IT –brott kan var allt från blockering av servrar, kapning av hemsidor med lösenkrav, hackning av IP-telefonväxlar eller kapning av bankkonton. Att
notera är att banken inte är ersättningsskyldig om det är en juridisk person som utsätts för kapning av bankkonto. Det viktigaste för minska risken
för interna brott är dels att säkerställa interna attestregler samt att regelverket avseende betalningar/överföringar är stringenta och följs.
För att minska risken för IT-brott är det väsentligt att uppdatera programvaror/virusskydd och informera om de risker som finns på nätet. Söderberg &
Partners har i samverkan med försäkringsbolaget AIG tagit fram en prisvärd lösning med ett mycket brett villkor som ger skydd för ovanstående skador.
Vill Ni ha offert på VD/Styrelseanvarsförsäkring,
Förmögenhetsbrott eller svar på frågor, kontakta
Söderberg & Partners, Katarina Karlsson

Telefon: 010-164 98 43
E-post: katarina.karlssonl@soderbergpartners.se

Övrigt
Skadeförebyggande åtgärder
• Installera brandvarnare i lager och personalutrymmen.
• Montera timer på kaffebryggare och annan elektrisk utrustning i lager och personalutrymmen.
• Byt till säkerhetsglimtändare i lysrörsarmatur.
• Brännbart material utomhus skall placeras minst 10 meter från yttervägg.
• Dörrar in till angränsande lokaler/verksamheter, tex nödutrymningsdörr får inte vara öppningsbar utan nyckel under icke verksamhetstid.
Skyddskrav
• Mekaniskt inbrottsskydd skall uppfylla Skyddsklass 1. För mer information om Skyddsklass kontakta Söderberg & Partners.
• Varor i källare skall pallas upp 10 cm för att inte förhöjd självrisk skall tas ut vid vattenskada.
• Kostnader för att återskapa förlorad datainformation ersätts enbart om säkerhetskopia finns.
En generation av säkerhetskopia skall förvaras på annan plats än där huvudserver finns.
• Kontrollera klassning på värdeskåp. Vid tveksamhet, kontakta Söderberg & Partners.
Information
Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan inträffade.
Prisbasbeloppet för år 2021 är 47 600 kr.

Din kontakt hos Söderberg & Partners
Vid frågor om försäkringen, hjälp vid skada eller andra försäkringsärenden, kontakta:
Telefon

e-post

Försäkringsförmedlare
Katarina Karlsson

010-164 98 43

katarina.karlsson@soderbergpartners.se

Försäkringsförmedlare
Lars Handell

010-164 98 40

lars.handell@soderbergpartners.se

Försäkringsförmedlare
Karl Johan Hübsch

010-164 98 22

karljohan.hubsch@soderbergpartners.se

Motorfordonsförsäkringar
sydvastmotor@soderbergpartners.se

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringens utformning och omfattning.
Fullständig information finns i försäkringsvillkoren som ni kan rekvirera från Söderberg & Partners.
Villkoren ligger till grund för skaderegleringen.

