Knalleförsäkringen

Torg- och marknadshandlarnas egen försäkring

TOMER

Skydda din
verksamhet
Tomer erbjuder tillsammans med Söderberg
& Partners och Ålands Försäkringar en
försäkring som är specialanpassad för torgoch marknadshandeln. Försäkringen är unik
och erbjuds endast till anslutna medlemmar.
I Tomers medlemsskap ingår följande försäkringsskydd

GRUNDFÖRSÄKRING
(ingår i medlemsavgiften)

Ansvarsförsäkring

Försäkringen omfattar Tomer-medlemmens
skadeståndsansvar för sak- och personskador samt
skadestånd till följd av levererad produkt
(produktansvar). Om medlemmen råkar ut för
skadeståndskrav så hjälper Ålands Försäkringar till att
utreda om skadeståndsskyldighet föreligger. Är medlemmen skyldig att betala skadestånd sköter Ålands
Försäkring förhandlingarna och för talan vid rättegång
samt betalar eventuellt skadestånd.

Rättsskyddsförsäkring

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.

Rån

Försäkringen omfattar rån, som sker genom hot eller
tillgrepp av våld som innebär ofrånkomlig fara.
Försäkringen ersätter egendomsskador vid rån och
överfall.

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 marknadsställning som blåser in i
ett fordon.

Egendomsförsäkring, skadegörelse marknadsställning
Ersätter skador på marknadsställning med tillhörande
utrustning som drabbats av skadegörelse, under
uppställning på marknadsområde..

TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR
För att försäkra din egendom, komplettera med våra
tilläggsförsäkringar.

Egendom och avbrottsförsäkring

Försäkringen ersätter skada genom brand, inbrott och
vatten på egendom i lager, butik, kontor etc. Ersätter
även det avbrott i försäkrad verksamhet som uppstår
till följd av egendomsskadan. Försäkringen gäller inte
på torg- och marknadsplatser.

Knalletillägg - Transportförsäkring inkl avbrott

Detta tillägg är för dig som har ambulerande försäljning
på marknader och torghandel. Försäkringen ersätter
skada på egendom under transport samt för det
avbrott i försäkrad verksamhet som uppstår till följd av
transportskadan. I samband med försäljningsresan
gäller försäkringen vid nattparkering och
hemmauppehåll. För permanent inredda bilar och
vagnar finns en särskilt anpassad lösning.

Kollektiv Olycksfallsförsäkring

Ersätter olycksfall som drabbar anställda under
arbetstid samt vid resa till och från arbetet.

Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga

Försäkringen ersätter avbrottsskada i den försäkrade
verksamheten till följd av arbetsoförmåga p.g.a.
olycksfall, sjukdom eller dödsfall som inträffar under
försäkringstiden och drabbar namngiven försäkrad
person. Ersättning betalas med ett på förhand fastställt
belopp per dygn (dagersättning) efter karenstidens
utgång och längst under ansvarstiden.

Kyl- och frysförsäkring

Försäkringen kan ge ersättning för varor vid
temperaturändring eller på grund av annan oförutsedd
händelse. Kyl- och frysförsäkringen gäller även för
mobil enhet.

FÖRSÄKRA BILEN!
Det finns även möjlighet att teckna
förmånliga motorförsäkringar.
Kontakta Söderberg & Partners för
offert.

ALLMÄN INFORMATION

FÖR MER INFORMATION

Skyddskrav

Denna folder är endast en sammanfattning av
försäkringens innehåll. Om du vill teckna
försäkringen eller få mer information är du
välkommen att kontakta Söderberg & Partners på
telefon 08–700 51 70. Du kan också läsa mer på
www.allians.com/tomer

För nattparkering och hemmauppehåll under
transportförsäkring gäller särskilda föreskrifter.
Kontakta Söderberg & Partners för kompletterande
information.

Prisbasbelopp

Det belopp som fastställs enligt lagen om allmän
försäkring och som gällde det år skadan inträffade.
Prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kr.

VILL DU TECKNA FÖRSÄKRING
ELLER VETA MER?

VART VÄNDER JAG MIG VID
INTRÄFFAD SKADA?

Kontakta oss på Söderberg & Partners
Telefon, växel: 08 – 700 51 70
E-post: fredsgatan@soderbergpartners.se
Fax: 08-700 51 79
Adress: Fredsgatan 12, 111 52 Stockholm
www.allians.com/tomer

Skadekonsult AB
Telefon: 08-73 78 500
E-post: claims@skadekonsult.se
Adress: Skadekonsult AB
Box 12810, 112 97 Stockholm
www.skadekonsult.se

SÖDERBERG & PARTNERS
Söderberg & Partners är registrerad samt godkänd försäkringsförmedlare inom skadeförsäkring och
personförsäkring. Specialiten 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.

TOMER

Offert och ansökan
Ja tack, jag vill ha mer information om Tomers tilläggsförsäkringar
Ja tack, jag vill ha offert avseende företagets fordon. Reg. nr:

Företagets namn

Kontaktperson

Medlemsnummer i Tomer

Organisationsnummer

Adress
Postnummer

Postort

Telefon

E-post

Försäkringen handhas och administreras av:
Söderberg & Partners , Org.nr 556617-2275
Fredsgatan 12, 111 52 Stockholm,
Tel. 08–700 51 70 Fax. 08-700 51 79 Webbadress: www.allians.com,
E-post: info@allians.com

