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FÖRSÄKRINGSINFÖRMÄTIÖN
SVEDÄLÄ KÖMMUN

Övergripande information om kommunens försäkringsavtal.
Exakta bestämmelser, undantag, försäkringsbelopp och säkerhetsföreskrifter framgår av försäkringsbrevet och de fullständiga försäkringsvillkoren.
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ÖVERSIKT
Moment

Försäkringsgivare

Kommunförsäkring

Protector

Diskrimineringsförsäkring

QBE

Förmögenhetsbrottsförsäkring

If

Rättsskyddsförsäkring

If

Utställningsförsäkring

Markel

Tjänstereseförsäkring

If

Olycksfallsförsäkring

Länsförsäkringar

Motorfordonsförsäkring

Protector

Saneringsavtal

Anticimex
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Avtalsperiod
2017-01-01 t o m 2017-12-31
med rätt till årsvis förlängning t o m 2019-12-31.
2017-01-01 t o m 2017-12-31
med rätt till årsvis förlängning t o m 2019-12-31
2017-01-01 t o m 2017-12-31
med rätt till årsvis förlängning t o m 2019-12-31.
2017-01-01 t o m 2017-12-31
med rätt till årsvis förlängning t o m 2019-12-31
2017-01-01 t o m 2017-12-31
med rätt till årsvis förlängning t o m 2019-12-31
2017-01-01 – 2017-12-31
med rätt till årsvis förlängning t o m 2019-12-31.
2017-01-01 – 2017-12-31
med rätt till årsvis förlängning t o m 2019-12-31.
2017-01-01 t o m 2017-12-31
med rätt till årsvis förlängning t o m 2019-12-31
2017-01-01 t o m 2017-12-31
med rätt till årsvis förlängning t o m 2019-12-31
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KOMMUNFÖRSÄKRING
Försäkringsgivare:

Protector

Medförsäkrade:

Segeåns Vattendragsförbund

Egendomsförsäkring
Geografisk omfattning:

Inom Norden

Försäkringsomfattning:

Allriskförsäkring

Skyddskrav:

Alla byggnader anses uppfylla skyddsklass 1 vid avtalets ingående. Efter inträffad skada får krav på skyddsklass 1 alternativt annan teknisk lösning ställas. Kommunen har rätt att bestämma om man önskar uppfylla
skyddsklass 1 eller använda sig av annan, av försäkringsgivaren godkänd, teknisk lösning.

Försäkringen omfattar all egendom som kommunen äger eller ansvarar för.
Byggnader är fullvärdesförsäkrade om inte annat anges.
Flytande försäkring gäller för byggnader och lösöre med 10 Mkr första risk.
Eventuella felaktigheter avseende byggnadsklasser angivna i fastighetslistan föranleder endast
tilläggspremie efter inträffad skada.
Lös egendom är fullvärdesförsäkrad utan krav på redovisning.
Flyttbara paviljonger/baracker omfattas intill 5 Mkr första risk.
Försäkringen gäller med automatiskt skydd för ändring av i byggnad angiven verksamhet.
Särskilda skadevärderingsregler gäller för byggnader med kulturhistoriskt eller konstnärligt
intresse intill 10 Mkr per skada.
Ersättning för merkostnader på grund av ökade myndighetskrav ingår med 10 Mkr per byggnad. Undantag för oskadade delar som berörs av skadan görs ej.
Automatiskt investeringsskydd ingår med 40 Mkr per fastighet.
Merkostnader på grund av forceringsåtgärder ingår med 50 basbelopp per skada.
Rätt till återställande på annan plats och för annan verksamhet ingår. Återställandetiden är 5
år från skadedagen.
Fast egendom ej hänförlig till byggnad ingår med 2 Mkr första risk med självrisk 2 basbelopp.
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Skada på egendom till följd av översvämning ingår med 10 Mkr per skada. Undantaget i villkoret
avseende första risk försäkrad byggnad utgår. Villkorets beloppsbegränsning avseende egendom i
byggnad utgår.
Skada på egendom till följd av dammbrott (med undantag för kraftverksdamm och regleringsdamm eller liknande) ingår med 10 Mkr per skada.
Ritningar, arkivalier och datamedia ingår med 400 basbelopp.
Små byggnader ingår utan krav på redovisning med 25 basbelopp första risk.
Utbrottsförsäkring ingår.
Ersättning för låsändring ingår med 10 basbelopp och självrisk 1 basbelopp.
Skydd för snötrycksskada ingår med 10 Mkr per skada.
Röjningskostnader ingår med 100 basbelopp.
Kulvert inom eller mellan fastigheter inom försäkringsstället omfattas.
Ledningssystem utanför byggnad inom försäkringsstället omfattas.

Grundsjälvrisk
Försäkringen gäller med 2 basbelopp i grundsjälvrisk.

Övrig information
Försäkringen gäller för skada vid terroristhandlingar inom en tidsram av 72 timmar. Försäkringsbeloppet för alla skador som uppstår inom denna tidsram är begränsat till 500 Mkr per
skadehändelse och 1 000 Mkr per år. Försäkringen gäller med undantag för skador på: damm,
tunnel, bro, flygplats, järnvägskonstruktion, kraftverk, byggnad med mer än 25 våningar, eller
objekt/intressen utanför Norden. Försäkringen omfattar inte skada genom utsläpp av biologiska
eller kemiska ämnen eller skador orsakade av missiler, kärnvapen eller radioaktiv strålning. Om
Protectors totala skadekostnad överstiger tröskelvärdet uppgående till 500 Mkr per skadehändelse och 1 000 per år, reduceras ersättningen pro rata.
Emballage, avfall, soptunnor, containrar eller annat brännbart material får inte förvaras på
lastkaj eller plats utomhus inom sex meter från byggnad.
Den särskilda limiten i villkoret avseende statyer, skulpturer och andra fasta konstverk utgår.
Den förhöjda självrisken vid vissa vattenskador enligt P800, punkt 1.7.3, utgår.
IP-överföring av larm som uppfyller SBF:s och SSF:s regler accepteras.
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Skadeförebyggande insatser
Protector erbjuder stöd i kommunens skadeförebyggande insatser med 3 heldagar per år, avseende information/utbildning/riskbesiktning.

Entreprenadförsäkring (inklusive arbeten i egen regi)
Försäkringsomfattning:

Allrisk

Försäkringsbelopp:

Arbeten – 5 Mkr F
Hjälpmedel – 500 kkr F
Befintlig egendom (ROT) – 5 Mkr F

Självrisk:

1 basbelopp

Subsidiär entreprenadförsäkring (i förhållande till anlitade entreprenörer)
Försäkringsomfattning:

Allrisk

Försäkringsbelopp:

Arbeten – 2 Mkr F
Befintlig egendom (ROT) – 5 Mkr F

Självrisk:

1 basbelopp

Transportförsäkring
Försäkringsbelopp:

10 basbelopp

Självrisk:

0,5 basbelopp

Oljeskade- och cisternförsäkring
Försäkringsbelopp:

50 basbelopp

Självrisk:

1 basbelopp

Maskinförsäkring
Försäkringsomfattning:

Maskinförsäkring för samtliga byggnader

Självrisk:

2 basbelopp

Självrisk:

1 basbelopp
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Skogsförsäkring
Försäkringsomfattning:

Brandförsäkring, del av Skåneleden

Självrisk:

1 basbelopp

Hemförsäkring för vårdtagare
Försäkringsbelopp:

1 basbelopp avseende egendomsförsäkring
5 Mkr avseende ansvarsförsäkring

Självrisk:

1 500 kr

Krisförsäkring
Försäkringen gäller för samtliga anställda och förtroendevalda och omfattar kristerapi om
den försäkrade råkat ut för akut psykisk kris p.g.a.
– rån, hot eller överfall
– allvarlig olycksfallsskada
– annan traumatisk händelse
Försäkringsomfattning:

Upp till 10 behandlingar inklusive nödvändiga och
skäliga resekostnader.

Självrisk:

Ingen

Följdskadeförsäkring
Försäkringsomfattning:

All verksamhet
Skada vid ej övertagen entreprenad
Extrakostnader och hyresförlust till följd av ersättningsbar egendomsskada
Extrakostnader vid skada på vattentäkt med tillhörande anläggningar vad gäller alternativ vattenleverans
Extrakostnader vid epidemiavbrott (inklusive smitta i
dricksvatten)
Oförutsett avbrott i tillförsel av el, telekommunikation,
bränsle, gas, vatten eller värme
Avbrott i verksamheten till följd av allriskskada
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Moment
Hyresförlust
Extrakostnader
Extrakostnader –
vattentäkt
Epidemiavbrott
Avbrottsskada

Försäkringsbelopp
Beloppslöst
500 basbelopp

Ansvarstid
36 månader
36 månader

Självrisk
Gemensam
Gemensam

10 Mkr

12 månader

Gemensam

100 basbelopp
3 Mkr F

36 månader
12 månader

Gemensam
2 basbelopp

Ansvarsförsäkring
Försäkringen omfattar all verksamhet som kommunen bedriver, anordnar eller medverkar i,
dock med sedvanliga undantag för t.ex. flygplats, hamn eller järnväg (men inklusive kommunens
ansvar för industrispår eller liknande).
Försäkringen gäller i hela världen exklusive USA och Kanada. Vid tjänsteresor eller motsvarande gäller försäkringen i hela världen.
Försäkringen inkluderar inbördes ansvar mellan försäkrade juridiska personer.
Försäkringen omfattar samtliga personer för vilka kommunen har ett principalansvar.
Försäkringen inkluderar subsidiärt skydd för föreningar/klubbar som enligt avtal med kommunen svarar för drift/skötsel av kommunala anläggningar/verksamheter.
Försäkringen gäller, i enlighet med ”praoklausulen”, för samtliga personer vid alla typer av
praktik/arbetsträning/arbetsmarknadspolitiska åtgärder m.m. där kommunen helt eller delvis
anordnar, anvisar eller svarar för placeringen.
Försäkringen omfattar skador som praktikanten orsakar så som förare av motordrivet fordon
(i de fall skadan inte kan ersättas genom trafikförsäkringen).
Försäkringen omfattar ungdomar som dömts till ungdomstjänst enligt lagen om unga lagöverträdare.
Försäkringen omfattar kommunens särskilda åtaganden för personer i kommunens försorg enligt LSS, SoL, LVU och LVM (inklusive personer i familjevård).
Försäkringen omfattar utökat skydd för omhändertagen egendom inklusive nyckelförlust.
Försäkringen inkluderar utökat skydd för skada på förhyrd lokal och bostad, inklusive bostadsrätter. Försäkringen omfattar även kommunens ansvar som förstahandshyresgäst enligt 12 kap.
24 § jordabalken (1970:994) i händelse av skada som en andrahandshyresgäst vållar i den av
kommunen hyrda lägenheten för det fall andrahandshyresgästen saknar försäkring som kan
ersätta skadan, intill 10 basbelopp.
Dataregisteransvar enligt personuppgiftslagen m.m. ingår.
Patientansvar enligt patientskadelagen ingår.
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Försäkringen gäller för byggherreansvar. Eventuella villkorsundantag avseende förutsebar
skada tillämpas endast i de fall där kommunen eller kommunens driftsledning har insett eller
borde ha insett att skada med stor sannolikhet skulle komma att inträffa. Med insikt om skada likställs inte insikt om störningar/omständigheter som är en naturlig följd av arbetena.
Försäkringen omfattar utökat skydd för entreprenör (miljöskada). Eventuella villkorsundantag
avseende förutsebar skada tillämpas endast i de fall där kommunen eller kommunens driftsledning
har insett eller borde ha insett att skada med stor sannolikhet skulle komma att inträffa. Med insikt
om skada likställs inte insikt om störningar/omständigheter som är en naturlig följd av arbetena.
Försäkringen omfattar skydd för konsultansvar för uppdrag enligt ABK.
Försäkringen omfattar skydd för lyftansvar.
Försäkringen omfattar skada till följd av dammgenombrott.
Försäkringen omfattar skydd vad avser person-, sak- och ren förmögenhetsskada för lekmannarevisorer.
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada (exklusive LOU). Försäkringen för ren förmögenhetsskada gäller med utökad text avseende inträffandeteorin. Med inträffande avses även skada som kan anses ha orsakats innan
denna försäkrings begynnelsedag, men där skada i form av t ex mer- och/eller extrakostnader uppkommer/inträffar under försäkringstiden eller där redan nedlagda kostnader blir onyttiga under
försäkringstiden (d v s en negativ förändring av ett ekonomiskt förhållande).
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Moment
Allmänt ansvar
Produktansvar
Byggherreansvar
Utökat skydd för entreprenör
Omhändertagen egendom
inklusive nyckelförlust
Hyrd lokal
Dataregisteransvar
Konsultansvar
Ren förmögenhetsskada (generellt) – exklusive LOU
Lyftansvar
”Prao”-klausulen
LSS m.fl.
Dammgenombrott

Försäkringsbelopp
50 Mkr per skada och 100 Mkr per år
50 Mkr per skada och 100 Mkr per år
5 Mkr per skada och år (varav 1 Mkr
för ren förmögenhetsskada)
10 Mkr per skada och år (varav 1 Mkr
för ren förmögenhetsskada)
2 Mkr per skada och år respektive 15
basbelopp per skada och år
10 Mkr per skada och år
1 Mkr per skada och år
120 basbelopp per skada och 360 basbelopp per år

Självrisk
0,2 basbelopp
0,2 basbelopp

5 Mkr per skada och år

1 basbelopp

2 Mkr per skada och 4 Mkr per år
10 Mkr (personskada)
10 Mkr (sakskada)
500 kkr (ren förmögenhetsskada)
10 Mkr (personskada)
10 Mkr (sakskada)
500 kkr (ren förmögenhetsskada)
10 Mkr per skada och år

0,2 basbelopp

1 basbelopp
1 basbelopp
0,2 basbelopp
0,2 basbelopp
0,2 basbelopp
1 basbelopp

0,1 basbelopp
0,1 basbelopp
0,2 basbelopp

Skadereglering för personskador understigande självrisk ingår utan extra kostnad.
Preskriptions-/preklusionstid för skadeanmälan är 12 månader från erhållet skriftligt skadeståndskrav.

DISKRIMINERINGSFÖRSÄKRING
Försäkringsgivare:

QBE

Geografisk omfattning:

Sverige (även resor utanför Sverige som kommunen
anordnar)

Försäkringsomfattning:

Diskrimineringsersättning/skadestånd enligt
diskrimineringslagen (2008:567)
Skadestånd/kränkningsersättning enligt skadeståndslagen (1972:207)
Skadestånd/kränkningsersättning enligt skollagen
(2010:800)
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All verksamhet som kommunen bedriver, anordnar eller medverkar i
Gäller för krav som framställs skriftligen mot kommunen under försäkringstiden
Preskriptions-/preklusionstid för skadeanmälan är 12
månader från erhållet skriftligt krav
Gäller även vid förlikning
Försäkringsbelopp:

500 kkr per skada och år
Sublimit 200 kkr för utrednings-, ombuds- och rättegångskostnader
Sublimit 100 kkr för anställningsrelaterade krav (krav
enligt lag (1982:80) om anställningsskydd omfattas ej)

Självrisk:

35 000 kr per skada

FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING
Försäkringsgivare:

If

Medförsäkrade:

Segeåns vattendragsförbund

Geografisk omfattning:

Hela världen

Försäkringsomfattning:

All verksamhet
Samtliga personer för vilka kommunen har ett principalansvar
Samtliga i brottsbalken angivna förmögenhetsbrott,
inklusive dataintrång
Skada som anmäls till försäkringsbolaget under försäkringstiden eller senast 12 månader därefter
Brott begångna av oidentifierade anställda

Försäkringsbelopp:

10 Mkr per skada och år
500 000 kr avseende utrednings- och rekonstruktionskostnader

Självrisk:

2 basbelopp
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RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING
Försäkringsgivare:

If

Medförsäkrade:

Segeåns Vattendragsförbund

Försäkringsomfattning:

Rättsskydd vid brott mot den inre eller yttre miljön
(arbetsmiljöbrott eller miljöbrott)
Gäller för tvister i samband med köp eller försäljning
av fastigheter

Försäkringsbelopp:

500 000 kr per skada och 1 000 000 kr per år
1 basbelopp avseende böter

Självrisk:

0,2 basbelopp

UTSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING
Försäkringsgivare:

Markel

Försäkrad egendom:

Utställningsföremål tillhöriga kommunen och externa
utställare

Geografisk omfattning:

Europa

Omfattning:

Allriskförsäkring inklusive transport
Även objekt utomhus omfattas (stöld eller försök till
stöld av objekt av koppar, aluminium, mässing, bly eller brons ersätts inte)

Försäkringsbelopp:

Egen konst 2 600 000 kr
Utgående/Ingående lån 1 000 000 kr

Självrisk:

0 kr (annan självrisk kan förekomma)
80 000 kr för objekt förvarade utomhus

TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING
Försäkringsgivare:

If

Medförsäkrad:

Segeåns Vattendragsförbund

Geografisk omfattning:

Hela världen (resa till krigsområde eller annat högriskområde som UD avråder från resa till ska anmälas i
förväg).
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Självrisk:

Ingen självrisk (med undantag för rättsskyddsförsäkringen).

Försäkringen omfattar samtliga anställda och förtroendevalda samt personer särskilt utsedda av kommunen som företar tjänsteresor i kommunens regi.
Försäkringen gäller även för elever och praktikanter, vid kommunens grund- och gymnasieskolor då dessa företar studieresor och under praktik.
Försäkringen gäller för samtliga resor (även s.k. dagsresor) i tjänsten i hela världen. Även resor där arbetsgivaren betalar lön eller motsvarande, men där arbetstagaren eller annan bekostar
resan ingår.
Försäkringsbelopp vid invaliditet respektive dödsfall är 1 Mkr.
Merkostnader vid evakuering ur krigs- eller högriskområde ingår.
Merkostnader vid förlängd vistelse på grund av karantän eller naturkatastrof ingår.
Försäkringen omfattar kostnader som blir onyttiga till följd av inställd resa på grund av allvarlig
sjukdom eller allvarligt olycksfall som drabbar nära anhörig till den försäkrade.

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
Försäkringsgivare:

Länsförsäkringar Skåne

Geografisk omfattning:

Hela världen

Försäkrade kategorier och
omfattning:

Se försäkringsbesked

Försäkringen lämnar ersättning vid olycksfallsskada. Med olycksfallsskada avses kroppsskada
som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse (olycksfall). Med olycksfall
jämställs kroppskada som orsakats av solsting, värmeslag, fästingbett eller förfrysning samt
vridvåld mot knä eller hälseneruptur utan yttre händelse.
Försäkringen omfattar smitta av HIV-virus och hepatit som drabbar försäkrad under utbildning,
praktik, arbetsmarknadspolitiska åtgärder m m till följd av olycksfallsskada med 5 basbelopp.
Skadade kläder och tillhörigheter
Ersättning lämnas för personliga tillhörigheter såsom kläder och glasögon i samband med
olycksfallsskada som kräver läkarbehandling, dock högst med 0,25 basbelopp. Mobiltelefon ersätts ej.
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Läke-, tandskade- och resekostnader
Ersättning lämnas för nödvändiga utgifter för läkarvård, sjukhusvård och läkemedel, samt för
behandling och för de hjälpmedel som läkare föreskrivit för skadans läkning. Ersättning kan
lämnas för resor till och från läkare och sjukhus och merkostnader för resor till och från skolan/arbetsmarknadsutbildning.
Ersättning kan lämnas för sveda och värk samt för framträdande ärr och annan kosmetisk
defekt.
Ersättning lämnas även för bestående värk, förlust av inre organ och sinnesfunktion inom
ramen för medicinsk invaliditet.
Invaliditetsersättning (medicinsk invaliditet)
Vid invaliditetsgrad under 50%
beräknas på 15 basbelopp
Vid invaliditetsgrad om minst 50%
beräknas på 30 basbelopp
Ekonomisk invaliditet ersätts när arbetsoförmågan är nedsatt med minst 50 %.
Ersättning utbetalas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden.
Vid dödsfall på grund av olycksfall betalas en engångsersättning om 1 basbelopp. Ersättning
lämnas vid dödsfall oavsett orsak fr.o.m. 1 månad till 25 år.
Försäkringen gäller utan undantag för farliga sporter och/eller riskfylld verksamhet.
Försäkringen gäller utan undantag för skada i samband med alkohol- eller narkotikapåverkan
avseende grund- och gymnasieskoleelever.
Försäkringen är giltig t o m 1/9 det år försäkrad går ut grund- respektive gymnasieskolan.
Krisförsäkring omfattas ingår då den försäkrade drabbas av akut psykisk kris i samband med
.
(Krisförsäkringen gäller inte om den försäkrade drabbas av psykisk ohälsa på grund av mobbning.)
Självrisk:

Ingen

Skadeförebyggande insatser
Länsförsäkringar tillhandahåller stöd i kommunens skadeförebyggande arbete med 1 heldag per
år avseende information/utbildning.

MOTORFORDONSFÖRSÄKRING
Försäkringsgivare:

Protector

Medförsäkrade bolag:

filialnummer kopplade till Svedalas orgnummer
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Försäkringsomfattning:

Trafik-, delkasko-, och vagnskadeförsäkring (i
tillämpliga fall)

Självrisker:

Trafik 0 kr
Vagnskada person- och lätt lastbil 0,1 basbelopp
Övriga, se respektive försäkringsbrev

Hyrbilsförsäkring ingår för person- och lätt lastbil.
Vagnskadegaranterade fordon omfattas med automatik med helförsäkring när garantin går ut.
Oregistrerade fordon försäkras så snart kommunen tar dem i bruk. Anmäls vid årsförnyelsen.
Leasade fordon försäkras så snart kommunen tar dem i bruk.
Trafikförsäkringen omfattar fordon som är avställda/avregistrerade och används i utbildningssyfte (t ex fordonsteknisk linje).
Försäkringen omfattar samtliga under året inlånade fordon från staten.
Försäkringsgivaren erbjuder följande;
-

möjlighet att göra skadeanmälan via en applikation för smartphones,
utbildningsinsatser motsvarande 1 dag/år,

SANERINGSAVTAL - FULLSERVICE
Leverantör:

Anticimex

Omfattning:

S k fullserviceavtal
Avtalet gäller för sanering av förekommande insekter,
råttor och möss som kan orsaka sanitär olägenhet i
kommunens byggnader eller dess närmaste omgivning.
Försäkringen gäller även för skada på byggnad orsakad av husbock/hästmyra, samt för sanering i kommunens byggnad vid skada till följd av sent upptäckt
dödsfall.

Självrisk:

0 kr, dock kan kostnad uppstå för tillstånd vid sanering utanför byggnad.

Försäkringsinformation – Svedala kommun

14

2017-01-01

KONTAKTINFORMATION – SVEDALA KOMMUN
Namn
Försäkringshandläggare
Arbetsskadeförsäkring nämns
inte i denna dokumentation:
Vid arbetsskador eller frågor
kring arbetsskador
Vid arbetsskador eller frågor
kring arbetsskador

Försäkringsinformation – Svedala kommun

Linus Åstradsson

Telefon
040-626 82 20
0709-47 82 20

Jenny Hübner

040-626 81 15

Ann-Marie Anderson

040-626 81 82
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KONTAKTINFORMATION – SÖDERBERG & PARTNERS
Roll i kundteam
Ansvarig försäkringsförmedlare
Biträdande försäkringsförmedlare
Juridiska frågor, skador m m
Säkerhetsfrågor, lås/larm m m
Upphandling och kvalitetssäkring

Namn

Telefon

Ann-Louise Möller

0705-23 45 45

Victoria van Egmond

0701-01 61 12

Veronica Nybacka
Ingvar Wernvik
Oscar Sohl

0701-01 61 09
0701-01 61 18
0705-48 60 20

E-post: fornamn.efternamn@soderbergpartners.se

KONTAKTINFORMATION – FÖRSÄKRINGSBOLAG
Moment och försäkringsgivare

Kommunförsäkring
Protector

Diskrimineringsförsäkring
QBE
Förmögenhetsbrottsförsäkring
If

Försäkringsinformation – Svedala kommun

Skadekontakt
Kontaktuppgifter vid skador
Skadeavdelningen Protector Sverige
Tel. 08-410 637 00
E-post: skador@protectorforsakring.se
Adress: Protector Försäkring
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm
Skadeanmälan skickas till:
Hanna Öberg Millbourn
Adress: Sveavägen 9, SE-111 57 Stockholm
Direkt: +46 8 587 514 07
Mobil: +46 701 441877
E-post: hanna.millbourn@se.qbe.com
Telefon: 0771-43 00 00
Hemsida: www.if.se
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Rättsskyddsförsäkring
If
Utställningsförsäkring
Markel

Tjänstereseförsäkring
If

Olycksfallsförsäkring
Länsförsäkringar

Motorfordonsförsäkring
Protector

Saneringsavtal
Anticimex

Försäkringsinformation – Svedala kommun

Telefon: 0771-43 00 00
Hemsida: www.if.se
Markel International
Skadeanmälan kan ske via telefon eller e-post
Telefon:
08-545 453 56
Kontaktperson: Tomas Nilsson
E-post: tomas.nilsson@markelintl.com
Telefon: 0771 – 81 58 18
Fax: 08 – 56 88 70 61
Epost: skadeservice@if.se
Skadeanmälan skickas till:
If
F200
106 80 Stockholm
Vid utlandsresa som kräver assistans:
Telefon: +46 8 788 73 33 (If Assistance)
Fax: +46 8 792 80 70
E-post: if-assistance@if.se
Länsförsäkringar Skåne
Tel: +46 42 633 91 37
E-post:
personskadeavdelningen@lansforsakringar.se
Protector Försäkring
Västra Trädgårdsgatan 15
SE-111 53 STOCKHOLM
www.protectorforsakring.se
Tel: +46 8 410 637 00
E-post: skador@protectorforsakring.se
Via telefon, hemsidan eller mail
Tel:077-140 11 00,
e-post: kundservice.malmo@anticimex.se
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