Ansökan – Tilläggsförsäkringar 2017

Företagets namn

Organisationsnummer

Adress

Postnummer & ort

Kontaktperson

Verksamhet

Telefon

E-post

Medlem i TOMER

Ja, medlemsnummer

Nej, se nedan.

För dig som inte är medlem i TOMER
TOMER är en företagarförening som, vars syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska, sociala
intressen samt rättigheter i samband med torg- och marknadshandel. Tillsammans med Söderberg &
Partners och Ålands Försäkringar erbjuder Tomer en försäkring som är specialanpassad för torg- och
marknadshandeln. Försäkringen är unik och erbjuds endast till anslutna medlemmar.
Jag önskar bli medlem.

Medlemsavgift

2 278 kr/år.

Grundförsäkring - Ingår i medlemskapet
Ansvarsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring

Omfattar skadeståndskrav för sak- och
personskador samt skadestånd till följd av
levererad produkt(produktansvar).
Försäkringen ersätter kostnader för att utreda
ifall skadeståndskrav föreligger samt betalning
av eventuellt skadestånd.

Ersätter nödvändiga och skäliga ombuds- och
rättegångskostnader vid tvist som kan prövas av
tingsrätt, fastighetsdomstol och andra rättsinstanser. Dessutom omfattar försäkringen
skattemålstvister.

Kundolycksfall
Ersätter personskada som drabbar kund eller
annan besökare genom olycksfall som
inträffar inom den yta som medlemmen
disponerar.
Otursförsäkring vid sakskada tredjemans
egendom
Kan lämna ersättning för den självrisk
tredjeman drabbas av, med anledning av
plötslig oförutsedd händelse som drabbar
medlem eller medlems egendom. Exempelvis
marknadsställ-ning som blåser in i ett fordon.

Rånförsäkring
Försäkringen omfattar rån, som sker genom hot
eller tillgrepp av våld som innebär ofrånkomlig
fara. Försäkringen ersätter egendomsskador vid
rån och överfall.
Egendomsförsäkring, skadegörelse
marknadsställning
Ersätter skador på marknadsställning med
tillhörande utrustning som drabbats av
skadegörelse, under uppställning på marknadsområde.
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KRYSSA I ÖNSKAT FÖRSÄKRINGSBELOPP PÅ DE TILLÄGGSMOMENT SOM ÖNSKAS

Permanent inredd bil/vagn

Tillägg 1

Särskilt anpassad försäkring för de verksamheter som har specialanpassade fordon eller släp för
försäljning av mat och livsmedel. Tillägget omfattar egendoms- och avbrottsförsäkring för varor och
bilens/vagnens fasta inredning under transport- och marknads-/utställningsförsäljning.
Transportavbrott ingår med max 200 000 kr.
Ambulerande försäljning 1.1
Teckna

Försäkrad egendom

Årspremie

Fast monterad egendom inkl. varor

6 % av försäkringsvärdet

Försäkringsvärde

kr

Försäljning på fast plats 1.2
Teckna

Försäkrad egendom

Årspremie

Fast monterad egendom inkl. varor

12 % av försäkringsvärdet

Försäkringsvärde

kr

Självrisk 4 000 kr per skada, vid stöld 20 % av skadebeloppet, dock lägst 4 000 kr.

Varor i permanent inredd bil/vagn

Tillägg 2

Tillägget omfattar egendoms- och avbrottsförsäkring för varor under transport och
marknads-/utställningsförsäljning.
Ambulerande försäljning 2.1
Teckna

Försäkrad egendom

Årspremie

Varor

6 % av försäkringsvärdet

Försäkringsvärde

kr

Försäljning på fast plats 2.2
Teckna

Försäkrad egendom

Årspremie

Fast monterad egendom inkl. varor

12 % av försäkringsvärdet

Försäkringsvärde

kr

Självrisk 4 000 kr per skada, vid stöld 20 % av skadebeloppet, dock lägst 4 000 kr.
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Knalletillägg

Tillägg 3

Den för torg och marknadshandlare särskilt anpassade och rekommenderade försäkringen som även
omfattar nattparkering samt hemparkering på egen tomtmark.
Försäkringsbeloppet ska motsvara det totala återanskaffningsvärdet för all egendom förvarad i fordon
eller släp. Transportavbrott ingår med ett försäkringsbelopp om max 200 000 kr.
Teckna

Försäkringsbelopp

Årspremie

40 000 kr

Teckna

Försäkringsbelopp

Årspremie

1 145 kr

240 000 kr

6 140 kr*

80 000 kr

2 220 kr

280 000 kr

6 950 kr*

120 000 kr

3 219 kr

320 000 kr

7 705 kr*

160 000 kr

4 280 kr*

360 000 kr

8 410 kr*

200 000 kr

5 280 kr*

400 000 kr

9 065 kr*

*Särskilda krav på inbrottsskydd (godkänt larm på bil och eventuellt släp).
Självrisk 2 000 kr per skada, vid stöld 20 % av skadebeloppet, dock lägst 4 000 kr per skada.

Egendom och Avbrott på fast försäkringsställe

Tillägg 4

Gemensamt försäkringsbelopp för egendom och avbrott (stillestånd efter ersättningsbar
egendomsskada). Med fast försäkringsställe menas, lager, kontor butik e d.
Valt försäkringsbelopp ska motsvara återanskaffningsvärdet för egendom samt täckningsbidrag för
avbrott. Lokalen måste uppfylla lägst skyddsklass 2.
Teckna

Försäkringsbelopp

Årspremie

100 000 kr

Teckna

Försäkringsbelopp

Årspremie

1 835 kr

600 000 kr

4 510 kr

200 000 kr

2 445 kr

800 000 kr

5 415 kr

400 000 kr

3 175 kr

1 000 000 kr

6 500 kr

Självrisk 2 000 kr per skada. Överstiger beloppet 1 000 000 kr, kontakta oss för individuell premie.

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Tillägg 5

För er som har svårt att förutse alla personer som under året kommer att arbeta i verksamheten har vi för
Tomers räkning tagit fram en mer flexibel olycksfallsförsäkring, som ger ett vettigt basskydd för alla
sysselsatta i rörelsen. Premien beräknas på heltidssysselsatta och ingen redovisning av anställda behövs.
Teckna

Försäkrade

Omfattning

Årspremie

Upp till 5 anställda*

Arbetstid samt resa till och från arbetet

2 295 kr

Upp till 10 anställda*

Arbetstid samt resa till och från arbetet

4 160 kr

* Omräknat till heltidstjänster, t.ex. två halvtidstjänster blir en heltidstjänst. Momentet gäller utan självrisk.
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Kyl- och frysförsäkring

Tillägg 6

Vad händer om kylen/frysen plötsligt går sönder? Detta moment täcker skador på varor genom plötslig
oförutsedd temperaturväxling. Minimipremie 500 kr.
Försäkringsbelopp upp till 50 000 kr
Teckna
Självrisk
Årspremie

Försäkringsbelopp 50 001 – 100 000 kr
Teckna
Självrisk
Årspremie

4 000 kr

4,5 %

4 000 kr

2,3 %

8 000 kr

3,0 %

8 000 kr

1,5 %

20 000 kr

2,6 %

20 000 kr

1,3 %

Försäkringsbelopp

kr

Sjukavbrottsförsäkring

Tillägg 7

Vem ska betala de fasta kostnaderna i företaget om du blir långvarigt sjuk? Denna försäkring kan ge
företaget ersättning till företaget vid långvarig sjukskrivning.
Önskat försäkringsbelopp per månad, helårspremien är beroende av den försäkrades ålder.
Teckna

Försäkringsbelopp

T.o.m. 35 år

36-45 år

46-50 år

51-55 år

56-60 år

3 000 kr/mån

550 kr

930 kr

1 225 kr

1 990 kr

2 598 kr

6 000 kr/mån

1 100 kr

1 870 kr

2 445 kr

3 975 kr

5 200 kr

9 000 kr/mån

1 655 kr

2 800 kr

3 670 kr

5 965 kr

7 800 kr

1. Namn på försäkrad

Personnummer

2. Namn på försäkrad

Personnummer

3. Namn på försäkrad

Personnummer

Självrisken/karensen är 30 dagar, därefter utfaller valt belopp i upp till ett år.

Tjänstereseförsäkring

Tillägg 8

Försäkringen gäller under resa/uppdrag utanför bostad/tillgällig bostad eller ordinarie arbetsplats och
som utförs i tjänsten för arbetsgivarens räkning. Försäkringen omfattar bland annat:
- Kostnader som uppstår i samband med sjukdom
och olycksfall.

- Rättsskyddsförsäkring i egenskap av
privatperson.

- Invaliditets- och dödsfalls ersättning.

- Ansvarsförsäkring i egenskap av privatperson.

- Överfallsförsäkring.

- Bagageskydd.

- Kristerapi.

- Avbeställningsskydd.

Tjänstereseförsäkringen gäller under max 150 dagar och utan självrisk.
Tillägget kostar 1 000 kr/år.
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Söderberg & Partners
Söderberg & Partners är registrerad samt godkänd försäkringsförmedlare inom skadeförsäkring och
personförsäkring. Specialiteten är försäkringslösningar för grupper och organisationer samt
sjukvårdsförsäkringar. Vårt mål är att ”se behov och finna lösningar”!

Ålands Försäkringar
Eller Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag som bolaget egentligen heter är ett åländskt
försäkringsbolag med lång historia. Sedan 1866 har bolaget skaffat sig en gedigen grund och
ordentligt med erfarenheter inom försäkringsbranchen för att just du som kund ska känna dig trygg.
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……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Vik här
Frankeras ej,
mottagaren
betalar portot

Söderberg & Partners

SVARSPOST
20462759
110 16 STOCKHOLM

Tejpa här!
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