
Företagsförsäkring

Veterinärer

Försäkringstagare  Orgnr.

Kontaktperson  Mailadress

Adress   Telefon/mobil

Postnr. Postadress  Fax

Antal veterinärer / Medförsäkrad juridisk person  Orgnr.
leg. djursjukvårdare

Maila eller faxa din direktanmälan
 Mailadress: gunilla.rogbring@sakra.se  |  Fax: 036 –30 48 59

 Företagsförsäkring Gunilla Rogbring 036 – 30 48 32
Fredrik Nordström 036 – 30 48 46

 Personförsäkring  Robert Toncic 035 – 15 60 60

GRUNDFÖRSÄKRING  TILLÄGG

FÖRETAG VETERINÄR 6.500:-/år SJUKAVBROTT JA NEJ
Antal tillkommande veterinärer enl. ovan 1.100:-/år

OM DU VALT TILLÄGG – ANGE NAMN OCH PERSONNUMMER PÅ FÖRSÄKRADE PERSONER

Namn   Personnr.

Försäkringens begynnelsedatum:

OFFERT PÅ FASTIGHET

Fastighetsbeteckning  Byggsätt Byggår Bruttoarea
(Husets yttermått x antal våningar)

Sten/Betong

           Annat

BESTÄLLNING

HÄRMED BESTÄLLES OVANSTÅENDE FÖRSÄKRING

Firmatecknare  Namnförtydligande 
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7.900:-/år

1.300:-/år

Mailadress: smaland@sakra.se Fax: 036-304859

Antal tillkommande leg. djursjukskötare 1.000:-/år

Antal

veterinärer

Antal leg.

djursjuksköt.
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När ViS sökte en samarbetsparter för medlemmarnas försäkringsfrågor, valde 
man SÄKRA och Dina Försäkringar av samma anledning som djurägaren väljer 
veterinär.

Med ett starkt band till landsbygd och djur är Dina och Säkra ett naturligt 
val för såväl djurägare som veterinärer. Hög kompetens och korta beslutsvä-
gar kännetecknar vår verksamhet. Våra produkter är lätta att sätta sig in i; du 
vet vad du köper och är garanterad en snabb och korrekt skadereglering om 
något händer.

”Trygghet nära dig”
Vid fler är en veterinär/legitimerad djursjukvårdare tillkommer 1.100:-/st

MOMENT OMFATTNING FÖRSÄKRINGSBELOPP SJÄLVRISK

EGENDOM I PRAKTIK BRAND 2.200.000 kr 20 % av basbeloppet 
VAROR medicin, foder, förbrukningsmaterial,

förbands- och operationsmaterial m.m.

VETERINÄRUTRUSTNING
inventarier, t ex ultraljud, röntgenutrustning,
autoklav kontorsmöbler, datorer m.m. 

UTRUSTNING I FORDON ALLRISK 320.000 kr 20 % av basbeloppet   
VAROR

VETERINÄRUTRUSTNING 

AVBROTTSFÖRSÄKRING 12.000.000 kr Karenstid: 24 timmar
inkl. extrakostnader
Gäller vid avbrott i rörelsen som orsakats av en
ersättningsbar egendomsskada. Ersätter uteblivet
täckningsbidrag under längst 12 månader.

EPIDEMIAVBROTT 5.000.000 kr Karenstid: 72 timmar
Gäller vid inskränkning i den försäkrade rörelsen
genom att myndighet ingriper för att hindra spridning
av smittsam sjukdom. Ansvarstid: 12 mån.

ANSVARSFÖRSÄKRING 10.000.000 kr 20 % av basbeloppet
Försäkringen gäller för skadeståndskyldighet
vid person och sakskada, inkl. behandlingsskada på djur.

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING 200.000 kr 20 % av basbeloppet 
Försäkringen gäller vid tvistemål och skattemål och + 20% av över-
ersätter rättegångs- och ombudskostnader. skjutande kostnader

KUNDOLYCKSFALLFÖRSÄKRING  200.000 kr Ingen självrisk
Försäkringen gäller vid olycksfall som inträffar i den
försäkrades lokaler. 

TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING 
Försäkringen gäller för samtliga anställda vid tjänsteresa
eller tjänsteärende. Gäller i hela världen.

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING LÄKARVÅRD Ingen självrisk
Försäkringen gäller för praktikanter och medhjälpare när
de deltar i verksamheten. 

TERAPIFÖRSÄKRING 10 behandlingstillfällen 25.000 kr Ingen självrisk
Försäkringen gäller för kristerapi för försäkrad som råkat
ut för rån, hot, överfall, allvarlig olycksfallsskada eller
annan traumatisk händelse.  

MOMENT  FÖRSÄKRINGSBELOPP PREMIE

SJUKAVBROTT / MERKOSTNAD 200.000 kr 1.650 kr
Försäkringen gäller vid avbrott som uppstår i den försäkrade
rörelsen då person, som anges i försäkringsbrevet, blivit
arbetsoförmögen pga olycksfall, sjukdom eller dödsfall.
Karenstid: 30 dagar, ansvarstid: 12 mån.

FASTIGHETSFÖRSÄKRING FULLVÄRDE Enl. offert
Omfattar Egendom, ansvar, hyresförlust, rättsskydd, m.m.

Grundförsäkring*       Årspremie: 6.500:–

Tilläggsförsäkringar

SÄKRA är ett av Sveriges största nationella 
nätverk av lokalt förankrade försäkringsmäklare. 
Här möter du proffs, som hjälper just Dig med 
den bästa försäkringslösningen på plats och 
ändå har tillgång till det stora bolagets resurser 
och kompetens.

Dina Försäkringar har varit det lokala 
försäkringsalternativet i mer än 240 år och 
försäkrat lantbruk, företagare och privatpersoner. 
Enligt Svenskt Kvalitetsindex har vi Sveriges 
nöjdaste försäkringskunder allt sedan vi kom 
med i mätningarna. 

* Detta är en kortfattad information om företagsförsäkring för veterinärer. Vid skada är det ditt försäkringsbrev och det fullständiga villkoren som ligger till grund för skaderegleringen. 

I försäkringen finns säkerhetsföreskrifter som syftar till att förhindra eller begränsa skada. Bla annat finns krav på försäkringslokalens inbrottsskydd. Läs mer om detta i försäkringsbrevet och villkoren.

INBROTT
VATTEN
MASKIN
ALLRISK

TANDVÅRD
RESEKOSTNADER

7.900:-

1.900 kr

2.800 kr400.000 kr

200.000 kr

Ovanstående premier gäller 2015

- för veterinär 1.300 kr/pers. - för leg. djursjukskötare 1.000 kr/pers.

10 basbelopp

10 basbelopp

10

Vid fler än en veterinär / legitimerad djursjukskötare tillkommer en premie på:

vid ren förmögenhetsskada gällande skadeståndsskyldighet vid värdering och intygsskrivning 1.000.000 kr

Varor i kyl och frys 2 basbelopp


