
EGO / FÖRSÄKRINGSOMFATTNING 
Alla moment som står nedan är det som ingår i EGO - den kollektiva 
Företagsförsäkringen. Säljarnas Riksförbund har utarbetat detta gruppförsäk-
ringsavtal, som omfattar grundskydd för medlemmarnas verksamhet.

EGENDOM - ALLRISKFÖRSÄKRING 
(BRAND, INBROTT, VATTEN)
Försäkringsställe: Var som helst inom Norden
Inbrottsskyddskrav: Inbrottsskyddsklass 1
Maskiner/inventarier samt varor 50 000 kr
 Förstarisk

Allriskförsäkringen gäller för maskiner/inventarier, 
varor, kunders egendom och ritningar, arkivalier, 
datamedia och programlicenser intill angivet 
försäkringsbelopp. Ingår

Skada på hyrd lokal – ingår alltid max 1 pbb

Transporter med egna transportmedel 
- ingår alltid
Plötslig och oförutsedd skada på försäkrad egendom 
som transporteras med egna transportmedel. 50 000 kr

Glasförsäkring – ingår alltid
Grundskyddet omfattar skada på glasrutor upp 
till 5 kvm i inredning och i hyrd lokal/byggnad 
(ansvar enligt hyreskontrakt) samt skada på skylt 
intill Även skada på försäkrad egendom ersätts, 
om denna är en följd av glasskadan. 50 000 kr

Övrigt
I enlighet med villkorens punkt 1.5.2.1 omfattar försäkringen 
alltid följande egendom intill nedan angivna belopp.
• Ritningar, arkivalier, datainformation samt 
  programlicenser 50 000 kr

• Kunders egendom 1 pbb

• Pengar och värdehandlingar samt värdebevis i
  godkänt värdeskåp 1 pbb

• Pengar och värdehandlingar samt värdebevis i lokal 0,2 pbb

• Pengar och värdehandlingar samt värdebevis vid rån 50 000 kr

• Stöldbegärlig egendom – varor, exkl tobak 0,5 pbb

• Varor eller kunders egendom bestående av tobak 0,1 pbb

• Arbetstagares egendom/anställd 0,2 pbb

Grundsjälvrisk egendomsförsäkring: 0,2 pbb om inte annat 
anges i allmänna och särskilda villkor.

AVBROTTS- & EXTRAKOSTNADS-
FÖRSÄKRING (BIV)
Försäkringsbeloppet vid 12 månaders ansvarstid = totala årsomsättning-
en som är angiven i försäkringsbrevet. Vid val av annan ansvarstid ändras 
försäkringsbeloppet i proportion till den valda tiden.

• Ansvarstid: 12 månader
• Karenstid: 24 timmar
• Självrisk: 0,2 pbb

ANSVARSFÖRSÄKRING
Ansvarsförsäkringen, inkl produktansvar,  10 000 000 kr
gäller för person-och sakskada i hela världen,   per skada,
exkl USA och Kanada, om inte annat anges   20 000 000 kr
nedan. Vid försäljnings- och inköpsresor samt per försäkringsår
vid konferenser och mässor gäller 
försäkringen i hela världen.

Egendom som bearbetas, monteras mm.
Försäkringsbelopp 2 000 000 kr.
(Begränsningen avser ej entreprenadverksamhet)

Geografisk omfattning: Hela världen exkl. USA och Kanada.
Andel omsättning Norden: 100 %
Självrisk: 0,2 pbb.

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING
Gäller även för tvist i skattemål.
Giltighetsområde: Norden    5 pbb
Självrisk: 0,5 pbb samt 20 % av överskjutande kostnader

PROVKOLLEKTIONSFÖRSÄKRING
• Provkollektionen omfattar följande egendom: Kläder
• Antal provkollektioner: 200 st    50 000 kr
• Geografiskt område: Norden
• Självrisk: 0,2 pbb

TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING – BUSINESS FLEX
Geografiskt område: Hela Världen 
(undantag UD-avrådan, se försäkringsvillkor)

• Akuta vårdkostnader, hemtransport   Nödvändiga och skäliga kostnader

• Reseavbrott Nödvändiga och skäliga kostnader

• Personlig lösegendom    80 000 kr

- varav stöldbegärligt 30 000 kr

• Bagageförsening vid utresa 6 000 kr

• Ansvarsskydd 10 000 000 kr

• Självriskskydd 15 000 kr

• Kapitalbelopp

     • Olycksfall invaliditet 800 000 kr

     • Olycksfall dödsfall 400 000 kr

     • Sjukdom/smitta invaliditet 800 000 kr

     • Sjukdom/smitta dödsfall 2 pbb

Särskilda upplysningar:
• Avbeställningsförsäkring ingår ej.
• Försäkringen omfattar ej allrisk för stöldbegärlig egendom.
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