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Utfärdat på grund av Nyteckning av försäkringsavtal

Försäkringstagare Järfälla Mhf Ungdom

Försäkringsperiod 2021-02-01 - 2022-01-01

Försäkringsnummer 432257 Ansvarsförsäkring

Årspremie Se faktura

Sammanställning Avtalad försäkringsomfattning Försäkringsbelopp

Ansvarsförsäkring Enligt villkor

Villkor För försäkringen/arna gäller villkoren enligt nedanstående förteckning.

Senaste villkorsversionen kan hämtas via www.folksam.se eller genom att kontakta oss.

C347:5 Grundvillkor Ansvarsförsäkring

K302:1 Allmänna avtalsbestämmelser
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Ansvarsförsäkring nr 432257

Försäkringsställe Hästskov 28 B

Försäkringsperiod 2021-02-01 - 2022-01-01

Motortävlingsförsäkring

Försäkringen ersätter skadeståndsanspråk i enlighet med

Lag (1976:357) om motortävlingsförsäkring.

Omfattningen är i huvudsak enligt följande.

3 § Från motortävlingsförsäkring utgår ersättning för

person eller

sakskada som orsakas genom motordrivet fordon

när det användes inom inhägnat tävlingsområde för ändamål

som avses i 1 §.

Ersättning utgår dock ej för

1. person- eller sakskada som tillfogas den som framför

eller medföljer motordrivet fordon när det användes inom

inhägnat tävlingsområde för ändamål som nyss nämnts.

2. skada på motordrivet fordon inom inhägnat tävlingsområde

användes vid skadetillfället eller ej,

3. sakskada som tillfogas försäkringstagaren eller

tävlingsområdets ägare eller nyttjanderättshavare.

Krav: Myndigheters och tillverkares föreskrifter ska

efterlevas.

Försäkringsbelopp: 50 MSEK/skada/år.

Självrisk: För personskada 20%av PBb.

För sakskada 50%av PBb.

Villkor: C 347 Ansvarsförsäkring,

K 302 Allmänna Avtalsbestämmelser.

Premie är beräknad med följande förutsättningar:

- Maximalt 20 tävlingar per år.

- Inga publika arrangemang. Med det menas att antalet

åskådare är mycket begränsat vid varje tävlingstillfälle.

En övre gräns för detta ligger på 200 personer.

Förändras någon av dessa förutsättningar måste det

omedelbart anmälas till Folksam så att ny premie kan
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beräknas.

Denna försäkring gäller endast för dem tävlingar som

arrangeras av Järfälla MHF Ungdom (802492-3057).

Ansvarsförsäkring Självrisk Förs.form

20 % av Pbb Fullvärde

Ansvarsförsäkringen omfattar ej skada till följd av levererad produkt.

Övrigt Folksam förbehåller sig rätten att, med anledning av lagändringar och/eller myndighetsbeslut, göra ge-

nerella premiehöjningar och/eller andra generella ändringar under försäkringstiden. Sådan ändring trä-

der i kraft tidigast 30 dagar från det att försäkringstagaren underrättats om ändringen. 

Beträffande försäkringsomfattning, självrisker och belopp i övrigt se villkoren.

Pbb/Bb = Prisbasbeloppet avser det belopp som fastställs enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110)

och som gällde för januari det år skadan inträffade.
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Försäkringsinformation
Kontrollera ditt försäkringsbrev

Här kommer dina försäkringshandlingar. Det är viktigt att du kontrollerar dina uppgifter på

försäkringsbrevet och meddelar oss om något inte stämmer. Premien framgår av fakturan eller

betalningsinformationen.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619.

Om försäkringen innehåller tjänstereseförsäkring är Folksam ömsesidig livförsäkring, organi-

sationsnummer 502006-1585, försäkringsgivare vad gäller dödsfallsersättning.

Båda Folksambolagen har följande adress och kontaktuppgifter:

Besöksadress Bohusgatan 14

Postadress 106 60 Stockholm

Telefon 0771-950 950

Epost folksam@folksam.se

Webbplats www.folksam.se

Folksams verksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen och vår marknadsföring följer

svensk lag.

Finansinspektionen

Postadress Box 7821, 103 97 Stockholm

Epost finansinspektionen@fi.se

Telefon 08-408 980 00

Webbplats www.finansinspektionen.se 

Vi lämnar rådgivning för denna produkt och dess avtalsinnehåll.

Folksam har en lönemodell som kan innebära att Folksams anställde, representant eller distri-

butör mottagit fast och/eller rörlig ersättning i samband med ditt köp, eller utökning, av detta

försäkringsavtal. Närmare information kan du hitta på www.folksam.se.

Vi vill att du ska vara nöjd

Det är viktigt att det finns en väl fungerande klagomålshantering för att du som kund ska kun-

na få dina intressen tillgodosedda. En god hantering av klagomål ger oss en möjlighet att

fånga upp problem samt att vidta förebyggande åtgärder. Om du vill anmäla ett klagomål så

kan du göra det själv på www.folksam.se/klagomal eller ringa oss på 0771-950 950.

Om du inte är nöjd med ett beslut som vi har tagit och vill gå vidare med ditt ärende har du rätt

att få det prövat.


