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ALLMÄN INFORMATION
Denna manual sammanfattar kortfattat era försäkringar som hanteras genom Willis Towers Watson.
Detaljerad information om försäkringarna finner ni i försäkringshandlingarna. Dessa gäller alltid före
denna manual i händelse av tveksamheter.
Försäkringsbeloppen är beräknade med hjälp av prisbasbelopp (pbb), se Definitioner.
Willis Towers Watson är er försäkringsrådgivare och mäklare som ni är välkomna att kontakta om det
uppstår frågor inom försäkring, säkerhet och riskmanagement. Som en av Sveriges ledande
försäkringsmäklare med ursprung från 1828 i London ingår svenska Willis AB i Willis Towers
Watson, en av världens största koncerner för riskhantering och försäkringsmäkleri med ca 40 000
anställda i över 120 länder.

Kontaktpersoner Willis Towers Watson
Ansvarig Mäklare
Roland Strandberg
Client Executive
Mobil tel: 0705- 18 74 00
Mail: roland.strandberg@willistowerswatson.com

Assisterande mäklare
Mia Jonsson
Head of public sector
Mobil tel: 0708-17 77 06
mia.jonsson@willistowerswatson.com

Kontaktpersoner Region Kronoberg
Huvudansvarig för samordnande av försäkringar:
Åsa Lupton, tel. 0470-58 84 29
asa.lupton@kronoberg.se
Övriga ansvariga för olika försäkringar:
Försäkringstyp

Försäkringsbolag

Kontaktperson

E-mail

Tel.nr

Motorfordonsförsäkring

Protector

Markus Kullenbert

markus.kullenbert@kronoberg.se

0470- 586518

Egendom - Fastigheter

If Skadeförsäkring

Patrik Hjelm

patrik.hjelm@kronoberg.se

0767-20 79 17

Egendom – Lösöre,
ansvar och övrigt

If Skadeförsäkring

Fredrik Lindberg

fredrik.lindberg@kronoberg.se

0767-20 76 40

Tjänstereseförsäkring

Europeiska/ERV

Jessica Stenkvist

jessica.stenkvist@kronoberg.se

???

Olycksfallsförsäkring

Protector

Jessica Stenkvist

jessica.stenkvist@kronoberg.se

???

Förmögenhetsbrottsförsäkring

If Skadeförsäkring

Fredrik Lindberg

fredrik.lindberg@kronoberg.se

???
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SKADEANMÄLAN
Anmäl alltid skada eller misstanke om skada till försäkringsbolaget så snart som möjligt efter att ni fått
kännedom om skadan, då det underlättar skaderegleringen både för er och försäkringsbolaget, dock
senast inom 10 år från skadetillfället för att ha rätt till eventuell ersättning ur försäkringen
(preskriptionsregel). När ni anmält en skada har ni sedan 12 månader på er att komma med krav vad
gäller ersättning avseende regionförsäkringen och 6 månader vad gäller övriga försäkringar
(preklusionsregel). Dock när det gäller ansvar vid ren förmögenhetsskada måste anmälan ske senast 5
år efter försäkringens upphörande.
Ha gärna respektive försäkringsnummer tillgängligt när ni ringer.
Skador ska anmälas snarast till följande försäkringsbolag:
Egendom/Avbrott/Ansvar
If Skadeförsäkring
Via www.if.se, eller via tel 0771-815 818 eller mejl ansvar@if.se
Observera!
Egendom och avbrottsskador
Ring 112 för akut hjälp. Kontakta polisen för anmälan vid stöld och inbrott.
Ansvarsskador
Medge inget ansvar om krav riktas mot er. Det är försäkringsbolagets uppgift att utreda huruvida
skadeståndsansvar föreligger eller inte. Kontakta försäkringsbolaget så snart som möjligt och redogör
för händelseförloppet.
Förmögenhetsbrott
If Skadeförsäkring
Via www.if.se, eller via tel 0771-815 818 eller mejl ansvar@if.se
Olycksfallsförsäkring
Protector
Skadeanmälning sker via Protectors hemsida: www.protectorforsakring.se
tryck Anmäl skada, Person och så Kommunolycksfall
För frågor, vänligen kontakta Protector Försäkring
E-mail: skador@protectorforsakring.se
Tel: +46 (0)8-410 637 00
Tjänstereseförsäkring
Europeiska ERV
Skada EJ AKUT anmäls via ERVs hemsida:
https://www.erv.se/foretag/
Vid AKUT skada, kontakta Europeiska ERV Alarm via tel nr:
+46(0)770 456 920
Motorfordonsförsäkring
Protector
Via www.protectorforsakring.se eller maila till skador@protectorforsakring.se eller ring 08-410 637
00 eller posta normal skadeanmälningsblankett för motorfordon till Protector Forsikring ASA, Västra
Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm eller via 08-410 637 00.
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REGIONSFÖRSÄKRING

Egendom- och ansvarsförsäkring
Allmän Information
Försäkringstagare:

Region Kronoberg, 232100-0065

Medförsäkrade:

Sideum Innovation AB, 556677-0300, (f.n. vilande bolag)

Försäkringsgivare:

If Skadeförsäkring

Försäkringsnummer:

SP2276530

Försäkringsperiod:

2020 – 2022, +2 +2

Försäkrad verksamhet:

All verksamhet som regionen bedriver

Försäkringsställe:

Enligt specifikation

Generella självrisker
(andra självrisker
förekommer):

Egendomsförsäkring: 2 Mkr vid brand, 1 Mkr vid övriga
skadehändelser, 5 prisbasbelopp vid maskinskada.
Ansvarsförsäkring: 0,5 prisbasbelopp.

Egendomsförsäkring

Omfattning:

Försäkrad egendom:

Försäkringsbelopp:

Brand-, inbrott-, vatten-, rån-, glas-, transport-, oljeskade-, cistern-, kyloch frysförsäkring, samt maskin- och allriskförsäkring.
Index och investeringsskydd 25 Mkr per byggnad, 100 Mkr per
fastighet.
Byggnader enl fastighetslista, byggnader under 50 kvm.
Maskiner, inventarier, konst, datorer, varor, ritningar, arkivalier samt
datamedia.
Fast egendom ej hänförlig till byggnad.
Bostadsrättsförsäkring.
Lös egendom i personalbostäder.
Byggnader, fullvärde eller första risk.
Maskinerier, inventarier, fullvärde.
Maskinförsäkring, 10 Mkr.
Viss egendom har andra fastställda belopp.

5
All information i detta material är en sammanfattning av Era försäkringsbrev och villkor och ger därmed endast en översiktlig bild av Ert
försäkringsskydd. För fullständig information hänvisas till gällande avtal och villkor.

_________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsområdesförsäkring
Försäkrad verksamhet:

Bygg-och reparationsentreprenader

Omfattning:

Allrisk

Försäkringsbelopp:

Arbeten 5 Mkr
Befintlig egendom 5 Mkr
Av beställaren tillhandahållen egendom 2 Mkr
Hjälpmedel/verktyg 0,5 Mkr
Lokaliserings-, friläggnings- och återställandekostnader ingår med 5
Mkr.

Självrisk:

1 prisbasbelopp.

Transportförsäkring, internt
Försäkrad egendom:

Gäller för egendom (tex medicinteknisk utrustning mm) som landstinget
transporterar med egna, leasade, hyrda och lånade fordon inkl anställdas
privata fordon. OBS! Gäller ej vid anlitande av externt transportföretag.

Omfattning

Allrisk inkl lastning och lossning

Försäkringsbelopp:

5 Mkr

Självrisker:

1,0 prisbasbelopp

Transportförsäkring, externt
Försäkrad egendom:

Gäller för gods som transporteras vid anlitande av externt transport/speditionsföretag.

Omfattning

Allrisk

Försäkringsbelopp:

500 kkr

Självrisker:

1,0 prisbasbelopp

Egendom i fordon/verktygsförsäkring
Försäkrad egendom:

Egendom i ambulans, blodbuss, mobil tandvårdsenhet, servicebilar mfl
(avser ej normalt fordonstillbehör).

Omfattning

Allrisk
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Försäkringsbelopp:

2 Mkr

Självrisker:

1,0 prisbasbelopp

Följdskadeförsäkring
Hyresförlust
Försäkrad verksamhet:

Uthyrning av lokaler till extern hyresgäst.

Försäkringsbelopp:

Utan begränsning.

Ansvarstid:

36 månader

Självrisk:

Gemensam med egendomsförsäkring.

Extrakostnad
Försäkringsbelopp:

Sjukhus med akutvård och/eller operationsenheter 100 Mkr
Övriga enheter 20 Mkr

Ansvarstid:

36 månader

Självrisk:

Gemensam med egendomsförsäkring.

Extrakostnader pga smitta/epidemi
Försäkrad verksamhet:

Livsmedelshantering.

Försäkringsbelopp:

5 Mkr

Ansvarstid:

36 månader

Karens:

Ingen

Avbrott
Omfattning:

Täckningsbidragsbortfall efter ersättningsbar egendomsskada.

Försäkringsbelopp:

Sjukhus med akutvård och/eller operationsenheter 50 Mkr
Övriga enheter 20 Mkr
Leverantörsavbrott 5 Mkr

Ansvarstid:

36 månader

Självrisk:

Gemensam med egendomsförsäkring
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Ansvarsförsäkring

Försäkrad verksamhet:

Omfattning:

Geografisk omfattning:

Försäkringsbelopp:

Självrisker:

All verksamhet som landstinget bedriver, anordnar eller medverkar i.
Gäller även för verksamhet som består i ägande/brukande och underhåll
av helikopterplatta/helikopterlandningsplats (dock ej vid service eller
flygledning).
Verksamhetsansvar samt produktansvar.
Gäller vid person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada.
Gäller även tillfälligt lånad eller nyttjad egendom.
Gäller även hyrd lokal.
Person som erhåller insats utanför det egna hemmet.
Personer intagna på vårdinrättning som saknar egen ansvarsförsäkring.
Byggherreansvar
Konsultansvar.
Miljöskadeansvar entreprenör.
Miljöansvar.
Hela världen
100 Mkr per skada.
10 Mkr per skada och avtalstid vid hyrd lokal.
2 Mkr vid omhändertagna nycklar.
2,5 Mkr vid omhändertagen egendom – serviceverksamhet..
2,5 Mkr vid tillfälligt lånad eller nyttjad egendom.
10 Mkr vid ren förmögenhetsskada inkl LOU
10 Mkr byggherreansvar.
10 Mkr miljöskadeansvar för entreprenör.
10 Mkr / 5 Mkr / 0,5 Mkr för person som erhåller insats utanför det egna
hemmet.
120 prisbasbelopp vid konsultansvar.
5 Mkr vid miljöansvar.
0,5 prisbasbelopp. Andra självrisker förekommer.

Inbördes ansvar mellan ev medförsäkrade och försäkrad ingår.
Skaderegleringsservice för personskador som kan omfattas av försäkringen men där kravet understiger
självrisken, ingår.

Rättsskyddsförsäkring
vid miljöbrott- och arbetsmiljöbrottmål
Omfattning

Ersättning för ombudskostnader
Gäller inom Norden

Försäkringsbelopp:

1 Mkr
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Självrisker:

10%
9 000 SEK

Andel av skadan
Lägsta självrisk

FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING
Försäkringsgivare:

If Skadeförsäkring

Försäkringsperiod/avtalstid:

2019- 2021

Försäkringsnummer:

SP310588.10.1

Omfattning:

Brott och databrott
Gäller i hela världen

Försäkringsbelopp:

10 Mkr per avtalstid

Självrisk:

93 400 Sek per skada
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TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING
Försäkringsgivare:

Europeiska ERV

Försäkringsperiod:

2021

Försäkringsnummer:

50030265

Försäkrade:

Giltighetsområde

Omfattning:

Självrisk:

Samtliga anställda, förtroendevalda och särskilt utsedda samt elever under
studieresor och praktik utomlands.
Även utländska besökare ingår.
Samtliga resor i tjänsten i hela världen inklusive s.k. dagsresor inom
verksamhetsort.
För krigs- och högriskområden (enl UDs rekommendationer) gäller
särskilda villkor.
Gäller vid sjukdom och olycksfall.
Sjukvårds- och tandbehandlingskostnader, ordinerade läkemedel,
resekostnader, nödvändiga och skäliga kostnader.
Merkostnader för kost och logi (under längst 60 dagar), nödvändiga
och skäliga kostnader
Psykolog och psykiater vid akut psykisk kris, 25 000 SEK
Extrakostnader vid sjukhusvistelse utomlands (högst 600 SEK/dag),
219 000 SEK
Konvalescensersättning vid minst 30 dagars hel sjukskrivning (2 000
SEK/månad), 12 000 SEK
Sjukgymnastik, akupunktur, naprapati, eller kiropraktik, 10 000 SEK
Medicinsk felbehandling, 1 000 000 SEK
Krisberedskap på platsen för händelsen, nödvändiga och skäliga
kostnader, 25 000 SEK
Krishjälp för försäkrad/nära anhörig, 25 000 SEK.
Hemtransport, nödvändiga och skäliga kostnader
Begravningskostnader i utlandet, nödvändiga och skäliga kostnader.
Ledsagning och närståendes resa till försäkrad:
Vid livshotande sjukdom/olycksfall eller dödsfall
Transport och resekostnader, nödvändiga och skäliga kostnader
Boende, måltider och lokala transporter, 2000 SEK/försäkrad och dag.
I övrigt ingår även följande delar:
Invaliditets och dödsfallsersättning. Försening av färdmedel och
bagage samt bagageskydd. Överfallsskydd. Ansvar och rättsskydd.
Reseavbrott och ersättares resa. Trygghet på väg. Evakuering. Eftersök
och räddning. Gisslan. Självriskskydd. Förlust av nycklar.
Nödkontanter.
Ingen självrisk
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OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
Försäkringsgivare:

Protector Forsikring ASA

Försäkringsperiod:

2019-01-01—2021-12-31 + 1 +1 optionsår

Försäkringsnummer:

1071374

Försäkrade:

Omfattning:

Självrisk:

Försäkringen omfattar följande personer:
Försäkrade under heltid (dygnet runt).
Elever/deltagare i Grimslövs folkhögskola
Elever/deltagare i Ryssbygymnasiet
Klienter i Ekelidens behandlingshem
Försäkrade under verksamhetstid.
Elever/deltagare -kortare kurser, Grimslövs folkhögskola
Elever/deltagare, Kunskapsutveckling Syd
Stödpersoner, Patientnämnden
Deltagare, Katastrofövningar
Elever/deltagare, Läkarstuderande, svenska o utländska
Elever, Gymnasieelever på praktik (5 veckor)
Praktikanter, Svenska/utländska
Auskultation och prova på aktiviteter, Alla yrkeskategorier
Patienter i rehabilitering, Via Atrium
Läke-, rese- och
tandbehandlingskostnader
Medicinsk och ekonomisk invaliditet
Dödsfall oavsett orsak, 1 mån upp till
25 år
Kristerapi
Smitta av HIV och hepatit
Sveda och värk
Personliga tillhörigheter
m.m.

Nödvändiga och skäliga
15 pbb/30 pbb
1 pbb

5 pbb
Enl TSNs tabell
0,25 pbb

Försäkringen gäller utan självrisk
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MOTORFORDONSFÖRSÄKRING
Försäkringsgivare:

Protector Forsikring ASA

Försäkringsperiod:

2020 – 2022 +1 +1

Avtalsnummer:

Olika för olika org nr och filialnr
Omfattar alla registrerade fordon. Försäkringen omfattar även de
oregistrerade fordon som blivit meddelade till försäkringsbolaget.

Omfattning:

Självrisker:

Trafik 0 SEK
Delkasko 0,1 Pbb
Vagnskada 0,1 Pbb, för ambulanser 0,5 pbb.
Ovanstående är de vanligast förekommande självriskerna på de flesta
fordonen, men andra självrisker förekommer. Se fordonsplan för exakt
information om självrisker för respektive fordonskategori.
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DEFINITIONER
Ansvarstid
Med ansvarstid avses den längsta tid under vilken ersättning kan lämnas räknat från den dag
egendomsskadan har inträffat.
Fullvärdesförsäkring
Med fullvärdesförsäkring avses att egendomens hela värde är föremål för försäkring. Försäkringen
gällen utan försäkringsbelopp.
Första riskförsäkring
Med första riskförsäkring avses att en viss del egendomens värde är föremål för försäkring.
Försäkringen gäller med försäkringsbelopp.
Helvärdeförsäkring
Med helvärdeförsäkring avses att egendomens hela värde är föremål för försäkring. Försäkringen
gäller med försäkringsbelopp.
Prisbasbelopp – pbb
Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställts enligt lagen om allmän försäkring.
2021 är prisbasbeloppet 47 600 SEK.
Självrisk
Med självrisk avses det skadebelopp som landstinget enligt försäkringsvillkoren själv får svara för.
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