Information om försäkringar för dig som medlem i Svenska Hovslagareföreningen
Olycksfallsförsäkring
Försäkringen omfattar olycksfallsskada som drabbar de försäkrade, medlemmar i Svenska
Hovslagareföreningen. Försäkringen gäller vid olycksfall som inträffar i arbete som hovslagare i egen
firma eller som anställd hovslagare samt under den direkta färden till och från sådant arbete.
OMFATTNING

ERSÄTTNING VID OLYCKSFALLSSKADA

Invaliditetsbelopp
Dödsfall
Tandskadekostnader
Kläder, glasögon
Merkostnader
Kostnader för hjälpmedel vid invaliditet
Behandlings- och läkningstid upp till
Ärrersättning
Krisförsäkring

910 000 kr
45 500 kr
Utan beloppsbegränsning i 5 år
22 750 kr
136 500 kr
45 500 kr
35 490 kr
Ingår
22 750 kr

Vid skada gällande olycksfallsförsäkringen kontakta Länsförsäkringar på telefon 08-588 427 00. Ange
att det gäller kollektiv olycksfallsförsäkring via Svenska Hovslagareföreningen med kundnummer
414457.
Ansvarsförsäkring
Försäkringen gäller i hela världen utom USA och Canada. Försäkringsbeloppet är 10 Mkr per skada
och 20 Mkr per försäkringsår. Grundsjälvrisken är 9 000 kr.
Brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats får endast utföras om:
- Arbetsplatsen är städad och vid behov vattnad
- Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen har flyttats bort, skyddats eller
avskärmats genom övertäckning med t ex blöt presenning.
- Värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar är undersökta med hänsyn
till brandfaran samt skyddats och gjorts åtkomlig för släckinsats.
- Springor, hål, genomförningar och andra öppningar på och invid arbetsplats är tätade och
kontrollerade med hänsyn till brandfara.
- Godkänd fungerande och tillräcklig släckutrustning finns på arbetsplatsen, tillgänglig för
omedelbar släckinsats. Här avses slang med vatten eller minst två certifierad
handbrandsläckare med lägst effektivitetsklass 34A 233B C. (Minst 6 kg).
- Brandvakt har utsetts och finns på arbetsplatsen – även under arbetsrast – under den tid som
de heta arbetena utförs och under den efterbevakningstid – minst en timme – eller annan tid
som den tillståndsansvarige angett i tillståndet. Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen
förrän faran för brand upphört. Brandvakt krävs inte när den tillståndsansvarige bedömer att
det är uppenbart att arbetet kan utföras med samma säkerhet utan brandvakt.
- Hovslagare som utför arbete på fastigheten minst har giltigt certifikat enligt Svensk
Brandskyddsföreningens (SBF) behörighetsutbildning för heta arbeten eller motsvarande.
Arbetsplatsen bör inte lämnas förrän en med hänsyn till omständigheterna betryggande tid förflutit
sedan arbetet avslutats och fara för brand inte längre kan bedömas föreligga.
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Rättsskyddsförsäkring
Försäkringen gäller inom Norden och omfattar tvistemål samt skattemål. Försäkringsbeloppet är
250 000 kr per skada dock max 2 Mkr per år. Självrisken är 20 % av skadebeloppet jämte
grundsjälvrisk 9 000 kr. Vid skattemål är den maximala ersättningen per försäkringsår 250 000 kr.
Professionsansvarsförsäkring – Rådgivande verksamhet
Försäkringen gäller inom Norden och omfattar skadestånd till följd av rådgivande verksamhet.
Försäkringsbeloppet är 500 000 kr per skada och max 500 000 kr per år. Självrisken är 20 000 kr.

För komplett information om försäkringarnas innehåll och undantag hänvisas till försäkringsvillkoren.
Vid skada gällande ansvar-, eller rättsskyddsförsäkringen kontakta if skadeförsäkring 0771 -815 818.
Det går också bra att göra anmälan via hemsidan www.if.se. Ange försäkringsnummer SP315275.
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