Erbjudande om en fantastisk

medlemsförsäkring!
Det lönar sig att vara medlem i ATR!
Som medlem i ATR erbjuder vi Er i samarbete med Söderberg & Partners en skräddarsydd
föreningsförsäkring till MYCKET LÅG premie. Till en kostnad från 2 330kr så ingår detta:
Egendomsförsäkring
Försäkringen gäller vid allriskskada på ert försäkringsställe, dvs. där ni bedriver verksamheten. Som
allriskskada betraktas varje plötslig och oförutsedd fysisk skada på den försäkrade egendomen. Även
ljud- och ljusanläggningar omfattas av försäkringsskyddet. Det finns även ett utökat skydd för
stöldbegärlig egendom till ett värde av 20% av ett pbb*, detta kan tex vara smycken och
alkoholhaltiga drycker.
Försäkringsbeloppet, dvs. den maximala ersättning som kan betalas ut vid en skada, är valbart till 10
resp. 20 pbb* beroende på föreningens behov.
Det går även att göra ett tillägg för att försäkra egendom på annan plats, dvs. varsomhelst inom
Norden. För 1 pbb* kostar detta 350 kr och för 2 pbb* kostar det 500 kr.
Självrisk vid egendomsskada

10 % av pbb*

Transportförsäkring
Försäkringen gäller även för transport av försäkrad egendom till ett värde upp till 2 pbb*.
Extrakostnadsförsäkring
Vid egendomsskador är det vanligt att man drabbas av olika extrakostnader. Även dessa täcks av
försäkringen:
Försäkringsbelopp
Ansvarstid
Karenstid
Självrisk

1 000 000 kr
12 månader
24 timmar
10 % av pbb*

*Ett prisbasbelopp (pbb) år 2018 är 45 500 SEK. Basbeloppet indexeras varje år.

Ansvarsförsäkring
Om föreningen drabbas av ett skadeståndsanspråk utreder försäkringsbolaget om
skadeståndsskyldighet föreligger och sköter förhandlingarna med den som ställt anspråket.
Ansvarsförsäkringen gäller för sak- och personskador.
Försäkringsbelopp per skada
Självrisk

10 000 000 kr
20 % av pbb*

Rättsskyddsförsäkring
Försäkringen gäller vid tvist, där ni behöver anlita advokat. Den ersätter advokat- och
rättegångskostnader som ni i samråd med försäkringsbolaget finner nödvändiga.
Försäkringsbelopp
Tvister i skattemål, försäkringsbelopp
Självrisk

5 pbb*
100 000 kr
20 % av pbb*

Förmögenhetsbrott
Förmögenhetsbrottsförsäkring ingår
Försäkringsbelopp
Självrisk

4 pbb*
20% av pbb*

Olycksfallsförsäkring
Försäkringen gäller för föreningens aktiva medlemmar under repetitioner, resor mellan bostad och
repetitionslokal, under teaterföreställningar och liknande aktiviteter i föreningens regi.
Invaliditetsersättningen är:
Invaliditetsgrad:
Lägre än 50 %
Högre än 50 %
Dödsfall

Upp till 5 pbb*
Upp till 10 pbb*
50 % av pbb*

Premier
Årspremien per medlemsförening år 2018 är:
Förening med färre än 200 medlemmar och max 10 pbb* i egendomsvärde kostar 2 330 kr.
Förening med fler än 200 och mindre än 500 medlemmar och max 20 pbb* i egendomsvärde
kostar 3 101kr.
Behövs ett utökat skydd för stöldbegärlig egendom ökas premien ovan med 700 kr och
försäkringsbeloppet med 50 % av pbb*.
Anmälan
Anmälan sker på den bifogade anmälningsblanketten. Fyll i och skicka till ATR.

*Ett prisbasbelopp (pbb) år 2018 är 45 500 SEK. Basbeloppet indexeras varje år.

JA! Vi vill ansöka om medlemsförsäkring.

Föreningens namn

Organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Postadress

Kontaktperson

Telefon

Telefonnummer

E-mail

Antal medlemmar

Mobilnummer

Faxnummer

Varav aktiva

Önskar teckna försäkring fr.o.m. datum

Försäkringsställe (samtliga platser där er egendom förvaras)

Ort och Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Försäkringsgivare är Söderberg & Partners via Nordeuropa Försäkring.
Skickas till:

Amatörteaterns Riksförbund, ATR
Box 1194
721 29 Västerås

Fax. Nr:
E-post:

021-470 41 69
nitja@atr.nu

Vid förfrågning:
Telefon:

Edhem Tatarevic Söderberg & Partners
021-3380765

