SBR Ansvarsförsäkring för
Överlåtelsebesiktning

I samband med en överlåtelsebesiktning vilar ett stort ansvar på dig som besiktningsman.
Med SBR Ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning kan du känna dig trygg om det som inte får hända ändå
händer.
Om en uppdragsgivare riktar krav mot dig till följd av en överlåtelsebesiktning är det skönt att låta
försäkringsbolagets experter och erfarna skadejurister hantera kontakten med uppdragsgivaren, göra utredningen och
vid behov, utbetala ersättning.
Försäkringen gäller under förutsättning att SBRs uppdragsbekräftelse för överlåtelsebesiktningar använts.
• Försäkringsbeloppet är 15 pbb* per uppdrag.
• Självrisken är 0,5 pbb*, gör man fler än 200 besiktningar/år, finns fler alternativ.
SBR Ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning kan tecknas av de plusmedlemmar som är anslutna till SBRs
överlåtelsebesiktningsgrupp och som har tecknat SBR Kontors- och konsultansvarsförsäkring.
Att teckna försäkring är enkelt, premien består av en fast och en rörlig del.
Vi gör även individuella kalkyler om du/företaget gör fler än 300 besiktningar per år.

Skadereglering - Länsförsäkringar
SBR har konsultansvarsförsäkring och ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktningar hos
Länsförsäkringar. SBR:s ansvarsskador hanteras av avdelning Skador Ansvar, som består av tio jurister
och en civilingenjör. Vårt uppdrag är att hjälpa SBR-anslutna försäkringstagare att hantera och utbetala
ersättning för krav som omfattas av försäkringen och som ni enligt lag eller avtal är skyldiga att ge. Vi
finns tillgängliga året runt, vardagar, måndag - fredag mellan kl. 08.00-17.00.
Vi som arbetar med SBR:s skador är Leif Åkesson, Karin Rydqvist, Martin Svedh, Niklas Heurgren,
Marie Kumlin, och Chatrin Heselius. Givet våra olika bakgrunder har vi tillsammans en lång och bred
erfarenhet av bland annat tekniska konsulter och entreprenadskador samt av försäkringsbranschen.
Om en kund riktar ett skadeståndskrav mot er, när ni mottar en stämningsansökan eller när ni får
kännedom om omständigheter som kan ligga till grund för ett anspråk mot ansvarsförsäkringen ska ni
göra en skadeanmälan till oss så snart som möjligt. Skadeanmälan skickas in genom SBR:s
försäkringsservice hos Philipsson & Partner AB på adressensbr@phpa.se.
Philipsson & Partner hjälper er sammanställa det material som krävs för skadeanmälan.
Om ni är osäkra på om ett skadeståndskrav har framställts eller inte rekommenderar vi er att kontakta
oss omgående för att låta oss bedöma om en skadeanmälan bör göras. Den försäkrade har en skyldighet
att anmäla krav (anspråk på försäkringsersättning) till försäkringsbolaget i rätt tid. Om ni har frågor
angående hanteringen av en särskild skada kontaktar ni den ansvariga skadejuristen.

För mer information om
premier och fullständiga
villkor, gå in på www.sbr.se

* Prisbasbeloppet för 2016 är 44 800kr.

Förmedlad genom SBR Försäkringsservice
Försäkringsgivare är Länsförsäkringar & Svedea

SBR Försäkringsservice
Telefon: 08-23 33 10
E-post: Sbr@phpa.se

