
Föreningsförsäkring 
för medlemmar i Fibersamverkan.se



En specialanpassad 
försäkring med  
specifika fördelar
Fibersamverkan.se har utarbetat en mycket förmånlig 
försäkring i samarbete med försäkringsförmedlaren 
Försäkringskompetens i Uppsala. Utgångspunkten har varit att 
hitta en försäkring som på bästa tänkbara sätt fyller de behov som uppstår för 
medlemsföreningarna i Fibersamverkan.se. Resultatet är en heltäckande försäkring 
med mycket konkurrenskraftig premie. 

• Egendomsförsäkring
Försäkringen gäller med allriskomfattning. Det betyder 
att ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd 
fysisk skada på, eller förlust av, försäkrad egendom. 
Försäkringen omfattar t ex fiberledning, skåp och 
kopplingsplintar.

• Extrakostnadsförsäkring
Extrakostnadsförsäkringen ersätter de extrakostnader 
föreningen kan få vid en ersättningsbar 
egendomsskada.

• Ansvarsförsäkring
Försäkringen omfattar föreningens skadeståndsansvar 
för sak- och personskador. Detta regleras i svensk rätt 
av bestämmelserna i gällande lagar och av rättspraxis. 
Försäkringen gäller även för skada på hyrd fastighet.

• Rättsskyddsförsäkring
Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga ombuds- 
och rättegångskostnader (arvode för advokat) vid tvist 
som kan prövas av tingsrätt, fastighetsdomstol och 
andra rättsinstanser. Försäkringen omfattar också 
skattemålstvister.

• Styrelseansvarsförsäkring
Försäkringen gäller för skadestånd mot styrelseledamot 
samt förtroendevald revisor i föreningen. Försäkringen 
gäller inom Norden.

• Krisförsäkring
Försäkringen omfattar kristerapi om någon medlem 
drabbas av akut psykisk kris under verksamhetstiden 
på grund av en traumatisk händelse som exempelvis 
brand eller överfall. Försäkringen ersätter också 
behandlingar av legitimerad psykolog.

• Överfall
Försäkringen gäller om en medlem skadas genom 
misshandel eller annat uppsåtligt våld under 
verksamhetstid för föreningen. Försäkringen gäller 
under förutsättning att medlemmen är berättigad till 
skadestånd.

• Förmögenhetsbrott
Försäkringen ersätter föreningens förluster som 
en medlem kan förorsaka genom vissa typer av 
förmögenhetsbrott, till exempel förskingring, trolöshet 
mot huvudman, bedrägeri eller stöld. Försäkringen 
täcker föreningens egna förluster på grund av brott 
och den eventuella skadeståndsskyldighet som kan 
uppstå för föreningen gentemot andra.

• Olycksfallsförsäkring
Gäller för föreningens medlemmar som, under 
verksamhetstid för föreningen, drabbas av 
personskada.

Försäkringens innehåll i korthet:



Kombinerad företagsförsäkring  
För denna försäkring gäller vid tecknandet/förnyelsen gällande villkorsedition av:
GRK10, GRK90, GRF80, T167, T171; AA                                                          

Egendomsförsäkring

• Allrisk

Krisförsäkring

Överfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Extrakostnadsförsäkring

Ansvarsförsäkring

Styrelseansvarsförsäkring

Rättskyddsförsäkring inkl. 
Skattemål

Förmögenhetsbrott

Fiberledning, skåp och kopplingsplintar

Inventarier, redskap och verktyg avsedda för 
föreningens verksamhet.
Omfattar även hyrd, leasad och lånad egendom.

Byggnad, inkl. maskinutrustning och annan fast 
egendom.

Tomt och markanläggning.

Lagrad information.

Pengar och värdehandlingar:
- förvarade i låst värdeskåp.
- förvarade på annat sätt inom försäkringsstället.
- vid rån, brand.

Kostnader för kristerapi. Gäller för medlem1.) som 
under verksamhetstid för föreningen drabbas av akut 
psykisk kris.

Gäller för medlemmar1.) som, under verksamhetstid 
för föreningen, drabbas av personskada genom 
misshandel eller annat uppsåtligt våld.

Gäller för medlemmar1.) som, under verksamhetstid för 
föreningen, drabbas av personskada.

Extrakostnader för föreningen vid egendomsskada.

Geografisk omfattning: Hela världen exkl. USA/Kanada

Försäkringen gäller för skadeståndskrav mot 
styrelseledamot samt förtroendevald revisor i 
föreningen. Försäkringen gäller inom Norden.

Geografisk omfattning: Inom Norden, EU och Schweiz 
för tvistemål samt inom Sverige för skattemål.

Ersätter förmögenhetsbrott inom Norden.

50 000 kr alt. Annat högre 
valt belopp.2.)

85 000 kr

200 000 kr

200 000 kr

85 000 kr

50 000 kr
5 000 kr
200 000 kr

10 behandlingstillfällen, 
dock max 10 Bb per skada

200 000 kr

400 000 kr invaliditet
20 000 kr dödsfall

20 000 kr per skada
40 000 kr per år

10 Mkr per skada, dock 
max 20 Mkr per år. 5 Mkr 
vid skada på hyrd lokal

2 000 000 kr

200 000 kr per skada
Totalt 2 000 000 kr per år

500 000 kr

4 000 kr om inget annat anges 
i villkoren
 
Vid avgrªvning av fiberkabel
gªller 20 % av skadekostnaden
dock lªgst 4 000 kr. 

Ingen självrisk

Ingen självrisk

Ingen självrisk

4 000 kr

4 000 kr

4 000 kr

20% av skadebeloppet, dock 
lägst 4 000 kr per tvist

4 000 kr

Försäkringsform/
Omfattning

Försäkringsobjekt Försäkringsbelopp Grundsjälvrisk

Nedan följer en försäkringsöversikt. För fullständig beskrivning hänvisas till försäkringsvillkoren.

1.) Med medlemmar avses föreningens medlemmar och deras sambo, make/maka, barn, föräldrar. Även medlemmar i föreningens styrelse avses. 
2.) Skador på fiberledningar omfattas av medlemsförsäkringen med ett begränsat belopp. Den kan ta skador som föreningen själv orsakat eller då det är okänt vem 
som vållat skadan eller om den som vållat skadan inte har några egna medel. Observera att försäkringen inte tar några skador orsakade av förslitning, åldersför-
ändring, tjäle, ras, sättningar i mark eller liknande. Försäkringsbeloppet som ingår i grundavgiften kan även höjas mot tilläggspremie. Det högsta belopp som kan 
försäkras är 500 000 kr.

För inbrott gäller att inbrottsskyddsklass 1 är uppfyllt. 

Anläggningen skall vara utförd enligt branschstandard Robust Fiber 2016, eller annan 
motsvarande branschstandard gällande vid tidpunkten för anläggningens färdigställande.



Försäkringskompetens 
Försäkringskompetens är oberoende försäkringsförmedlare och står på försäkringstagarens 
sida i förhandlingar gällande såväl försäkringsvillkor som skadeersättningar. Vi samarbetar 
med samtliga större försäkringsbolag på marknaden beträffande företagsförsäkringar. Som 
försäkringsförmedlare står Försäkringskompetens under tillsyn av Finansinspektionen 
vars uppgift är att kontrollera banker, försäkringsbolag, och försäkringsförmedlare. 
Försäkringskompetens är medlem i Svenska försäkringsförmedlares förening. 

Var vänder jag mig vid inträffad skada?
Svedea
Företagsskador
Box 3489
103 69 STOCKHOLM
Tel: 0771-160 161
Mejl: skadorforetag@svedea.se

Vill du teckna försäkring eller veta mer? 
Försäkringskompetens i Uppsala AB 
Tel: +46 (0)18-37 01 45 
Fax: +46 (0)18-490 32 73
E-post: info@fkomp.com 
www.fkomp.com

Svedea
Svedea är ett nischat bolag med en tydlig ambition:
Att bli nummer ett i de marknadssegment där vi är verksamma.
Inom området företagsförsäkring erbjuder vi grupplösningar för yrkesgrupper, organisationer 
och föreningar. Försäkringarna skräddarsys med en omfattning, administration och 
skadehantering som är optimalt anpassad efter varje grupps önskemål och behov. Vår 
långa erfarenhet av anpassade försäkringslösningar tillsammans med marknadens mest 
flexibla försäkringssystem gör detta möjligt.
Bakom bolaget står HDI Global Specialty SE, som tillsammans med HDI ägs av Hannover RE, 
ett av världens största återförsäkringsbolag.

Fibersamverkan.se 
Fibersamverkan.se Sverige ekonomisk förening är Sveriges enda riksorganisation för 
medlemsägda fibernät. Vill du veta mer, besök vår hemsida, www.fibersamverkan.se 


