Kårförsäkring Plus
Kårförsäkring Plus är framtagen för de kårer som äger egendom eller byggnader. Kårförsäkring Plus
är ett frivilligt tillägg och ett bra komplement till den Kårförsäkring Grund som alla kårer som är direktanslutna till Scouterna, omfattas av. I Kårförsäkring Plus ingår försäkring för egendom, hyresförlust och
fastighetsägaransvar.

Egendomsförsäkring
Försäkringen gäller med allriskomfattning vilket betyder att kåren kan få ersättning
för plötslig och oförutsedd fysisk skada på, eller förlust av, försäkrad egendom.
Försäkringen omfattar till exempel maskiner och inventarier, pengar och värdehandlingar samt medlemmars egendom. Dessutom kan försäkringen även ersätta
plötslig och oförutsedd inifrån kommande skada på maskinerier och inventarier
(maskinskada) upp till 40 000 kr.
Försäkringsbeloppet för maskinerier och inventarier i egendomsförsäkringen väljer
ni själva.. Tänk på att försäkringsbeloppet ska motsvara vad det kostar er att köpa
in all er egendom på nytt (det så kallade nyanskaffningsvärdet). I händelse av skada
kan ersättning lämnas upp till valt försäkringsbelopp.
Försäkringsbelopp

100 000 kr

200 000 kr

500 000 kr

1 000 000 kr

Premie (egendom)

580 kr

870 kr

1 140 kr

1 700 kr

Självrisk:
0,2 prisbasbelopp per skada
Försäkringsvillkor: GRK10
I egendomsförsäkringen ingår även följande:
Ritningar, arkivaler och datamedia
Pengar och värdehandlingar, i låst värdeskåp
- förvarade på annat sätt
- vid rån eller överfall
Kunders egendom
Medlems egendom
- per person
Skada på lokal som ni hyr
- på glas (oavsett storlek)
- annan skada
Skada på skylt

Fastighets- och
hyresförlustförsäkring
Om kåren har försäkrat fastigheter i
Kårförsäkring Plus kan kåren få ersättning för plötslig och oförutsedd skada
på fastigheter, byggnader och fastighetsmaskiner. Försäkringen ersätter
också hyresförlust som uppstår om en
ersättningsbar egendomsskada, exempelvis brand, gör en byggnad helt eller
delvis obrukbar.

Ansvars- och rättsskyddsförsäkring för fastighetsägare
Som fastighetsägare har man ett fastighetsägaransvar. När kåren försäkrar sin
byggnad i Kårförsäkring Plus omfattar
ansvarsförsäkringen kårens fastighetsägaransvar och rättsskyddsförsäkringen
gäller för tvister rörande fastigheten.
Om ni försäkrar byggnad ingår även:

2 prisbasbelopp
2 prisbasbelopp
0,2 prisbasbelopp
2 prisbasbelopp
2 prisbasbelopp
0,2 prisbasbelopp
1 prisbasbelopp
1 prisbasbelopp
1 prisbasbelopp

Om kåren äger en eller flera byggnader
Även byggnader kan ingå i egendomsförsäkringen. En byggnad försäkras oftast
med fullvärdesförsäkring vilket innebär att försäkringen gäller utan försäkringsbelopp. Om en försäkrad byggnad skulle brinna ner, lämnas ersättning för att bygga
upp en motsvarande byggnad. För att försäkra en byggnad i Kårförsäkring Plus
behöver ni endast uppge byggnadens totala yta.
Prisbasbelopp:
Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som
gällde det år eventuell skada inträffade.

Trädgård och tomt:
2 prisbasbelopp
Fastighetsansvar:
2 prisbasbelopp
Hyresförlust:
125 prisbasbelopp
Ansvarstid 24 månader

Vill du veta mer?
Vill du ha mer information om
försäkringen kontaktar du
Willis AB.
Telefon: 08-587 095 88
Mejl: scouterna@willis.com
Du kan även kontakta
Patrik Broms på Scouterna.
Telefon: 08-568 432 14
Mejl: patrik.broms@scouterna.se

