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NÅGRA TANKAR 

… och tips 


Mikael Lundström - moderator 

•	 Varför gör vi det här? 
Möte 2 i vårt nya tänk. 
Tidsåtgång ca 30 minuter (+ - några) 

•	 Inspelning, kommer att ske för de som inte kan vara med, ni kommer få 
en länk till det efter mötet. 

•	 Vi älskar högljudda diskussioner – men idag älskar vi Ljud av/Mute ännu 
mer för att få ett bra välordnat möte. 

•	 För att fånga upp era frågor ber vi er skriva dem i chatten, så fångar vi 
upp dessa. 



   

 

 

               

AGENDA FÖR DAGENS MÖTE: 


• If ohotad etta när verkstäderna själva får bestämma   Mikael Lundström 

• Förändringar transportöransvaret + Databrott + 
Storegate (back up) Kjell Hansen 

• Fullvärde avbrott / Högsta ersättning Fredrik Dacke 

• If Express, tips och trix Peter Crone 

• Avslutning, sammanfattning, inför nästa möte Mikael Lundström 



lugn, vi hjälper dig. 

IF OHOTAD ETTA – NÄR VERKSTÄDERNA FÅR BESTÄMMA
	



DATABROTT 
TRANSPORTANSVAR 

Henrik Jönsson/Kjell Hansen 



  

  

 

TRANSPORTANSVAR – INLEDNING
 

Vad handlar detta om? 

Ansvar för transportrelaterad verksamhet! 

• Speditörer… 

• …logistikverksamhet 

• Transportörer 

• Stuveri/terminalverksamhet 

• Lagring/magasinering 

Samt andra uppdrag och verksamheter som handlar om att flytta omhändertagen 
egendom mellan två punkter! 

Dessutom 

Undantag i ansvarsförsäkringen som försvinner och vad fördelarna är med det. 



 

 

 

 

  

TRANSPORTANSVAR – FRAM TILLS NU
 

Försäkring för hela verksamheten eller per fordon? 

• Olika teckningsregler hos olika försäkringsgivare. 

• Underförsäkringsklausul på fordonsanknuten försäkring (pro-rata)? 

• Ersättningsfordon, hur länge gäller skyddet? 

• Annan verksamhet? Begränsningsregler – tilläggsförsäkringar. 

vs 

• Separat transportansvarsförsäkring 

• Allmän ansvarsförsäkring 



  

 

     

 

  

   

TRANSPORTANSVAR
 

Vi är här idag för att meddela: 

När en ansvarsförsäkring offereras eller nytecknas i If så
	
finns alltid transportansvar med! 

Några vanliga följdfrågor:
	

Kan man lägga om en befintlig försäkring om man vill? Ja.
	

Är det nödvändigt? Nej, egentligen inte – det finns övergångsregler!
	

Kontakta oss kring dessa frågor så hjälper vi er!
	

8 



  

  

 
   

   
    
   

  

  
    

    
    
    

  
    

 

     
    

TRANSPORTANSVAR FLYTTAR IN I ANSVARSFÖRSÄKRINGEN
 

Transportansvar 
•	 Nuvarande omfattning 
ändras inte! 

•	 Flyttar in i Allmänt ansvar. 
•	 Blir tillgängligt för samtliga 

verksamheter. 

Fördel: Tillgänglighet 
Vi undviker de fall där man förbisett 
att transportansvar kunde ha täckt 
en skada, t.ex. en enstaka transport 
men som ändå faller under 
transporträttsliga regler. 

Transportansvar Ansvar 

Ansvar 
•	 Omhändertagen egendom utökas. 
•	 ”Transportundantaget” försvinner. 

Fördel: Utökad omfattning 
Vi undviker de fall som innan fallit 
mellan transportansvar och allmänt 
ansvar t.ex. att ett visst uppdrag i 
praktiken handlar om enbart förvaring. 

Sammanfattningsvis 
•	 En valsituation mindre 
•	 Skadehantering. Gränsdragning mellan områdena avgör inte 
längre försäkringens giltighet, dvs skadereglereraren kan hjälpa 
kunden. 

•	 Mervärde: Omfattningen ökar både pga breddad tillgänglighet 
men även för att undantag tas bort. 



   

 

 

    

ANSVARSFÖRSÄKRINGEN INKL. TRANSPORTANSVAR
 
I ett nötskal 

Transportansvar 

Försäkringsbelopp: 10 MSEK 

Grundsjälvrisk: 4 500 - 9 000 SEK 

Geografi: Hela världen 

Samtliga verksamheter 

Cabotage/CMR ingår 

Omhändertagen egendom 

Försäkringsbelopp: 10 MSEK 

Grundsjälvrisk: 4 500 - 9 000 SEK 

Geografi: Hela världen exkl. NA 

Samtliga verksamheter 

Omfattningen fångar upp de 
situationer som hamnade mellan det 
traditionella transportansvaret och 
allmän ansvarsförsäkring. 

Vi har självfallet kvar samma UW- och 
skadeavdelningar! 



 
 

 

 

  
  

   

  

  

  

  
  

   
  

DATABROTTSFÖRSÄKRINGEN HAR FUNNITS I TRE ÅR
 

Enklare 

• Ingen 
frågeblankett 

• Verksamhet + 
Omsättning 

Bra Omfattning 

• Avbrott 

• Återställande av 
information och 
mjukvara 

• Info åt tredje man 

• Skadestånd 

• Support IBM 24/7 

Som nu utökas… 

Sänkt priset 

• 3 000 kr – är 
snittpriset 

• 4 000 - befintliga 
försäkringar har vi 

• 26% - är andelen 
nya kunder som 
köper Databrott 
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NYA OMFATTNINGAR
 

Hårdvara och backup av data 

• Avbrott 

• Återställande av information och mjukvara samt hårdvara (16 mars) 

• Info åt tredje man 

• Skadestånd 

• Support IBM 24/7 

• Backup av data – Storegate (from 5 feb) 
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KONTAKTUPPGIFTER TILL KJELL OCH HENRIK
 

Kjell hansen 

Henrik Jönsson 

kjell.hansen@if.se 
010-603 70 52 

henrik.jonsson@if.se 
010-603 68 84 
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AVBROTT
 



 
 

 

LUGN, VI HJÄLPER DIG 
Ifs Avbrottsförsäkring 

•	 Alltid fullvärdesförsäkring 

• Minimerad risk för
	
underförsäkring
	

•	 Kan fokusera på kundens risk 
istället för TB-blanketter 



 

  

 

 

INGET FÖRSÄKRINGSBELOPP - FULLVÄRDE
 

Vad innebär det? 

•	 Kända uppgifter (tidigare års omsättning) används 
istället för Försäkringsmässigt täckningsbidrag 

•	 Ingen uppskattning av försäkringsbelopp framåt i tiden. 

•	 Behöver inte premiereglera i efterhand. 

•	 Vi jobbar på att automatiskt uppdatera omsättningen. 



  

 

 

 

FÖRENKLADE UPPGIFTER
 

Mindre eller större företag?
 
Vi använder alltid omsättningen, men för större företag vill vi även 

veta kostnaden för såld vara och tjänst. 


Verksamhet Omsättning + kostnad för såld vara och tjänst 

Tillverkning 

Jordbruk och skogsbruk 

Energi 

Återvinning 

Omsättning över 30 MSEK 

Övrig verksamhet Omsättning över 60 MSEK 



 

 
 

   

 

UNDERFÖRSÄKRING
 

Vad innebär det? 

• Mindre verksamheter 

• Ingen underförsäkring 

• Större verksamheter 

•	 underförsäkring om 
• omsättningen är äldre än 3 år och 

• omsättningen vid skada överstiger angiven med 20 % 



HÖGSTA ERSÄTTNIG
 
Innehåll och varor
 



 

 

 

 

TRYGGT, SNABBT OCH ENKELT ATT FÖRSTÅ
 
“Högsta ersättning”
 

• Går ifrån svåra 
försäkringsbegrepp 
som Första risk och 
Helvärde 

• Ingen pro rata 
reglering vid 
underförsäkring 

•	 Försäkringsbeloppet är 
återanskaffningsvärdet 

•	 Om egendom inte ska 
återanskaffas så anges 
det och 
försäkringsbeloppet 
blir den högsta 
ersättningen 

•	 Snabbare 
skadereglering 

•	 Bättre 
kundupplevelse 



 

 

 

KONTAKTUPPGIFTER TILL FREDRIK
 

Fredrik dacke 
fredrik.dacke@if.se 
010-603 68 06 
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IF EXPRESS – PETER CRONE 070-518 51 78
 
peter.crone@if.se
 

•	 0771-79 00 50 If Express gruppnummer, använd enbart direktnummer vid 
pågående ärenden. 

•	 ”Mindre” mäklade kunder, informera kunden 
om att de vänder sig till er som mäklare i alla 
ärenden. 

•	 Snabba svar, skriv gärna i ämnesraden om vad det 
gäller, exempelvis: Offert, ändring mm. Samt 
org.numret. 

•	 Feedback, kontakt Peter Crone på 070-518 51 78 eller 
mejl: peter.crone@if.se 

mailto:peter.crone@if.se
mailto:peter.crone@if.se


Inför nästa möte: 
mikael.lundstrom@if.se 

2018 – 02 - 21 


