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Söderberg & Partners och Iferbjuder ett bra försäkringsskydd och hög service.
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GRUNDPAKET
ftu 2016 ingår automatiskt och aktiveras när du löst B-tränarlicensen.
Liksom tidigare kan du även komplettera med tillägg for att motsvara behoven i din verksamhet.
BTR-försäkringens grundpaket

Licensen för B-tränare innehåller 4

grund-

försäkringar
Hästdrulle

Hästdrulleförsäkringen ersätter skador på din
egendom som hästen ställer till med i samband med

B-tränare gäIler försäkringen även for ägaren eller
någon annan som ansvarar för hästen om denne blir
stämd eller får ett ekonomiskt krav som grundas på
något som hästen har orsakat. Detta gäller endast
personskada på person utanför kretsen av ägare,
tränare, stallpersonal, medhjälpare med flera.

travträningsverksamhet. T.ex. ersätts sulky om den Avbrott

skadas av hästen. Försäkringsbelopp
kronor.

är

Skulle du som B-tränare drabbas av arbetsoförmåga
eller dödsfall på grund av olycksfall, ersätter
försäkringen 75 %o av de fasta kostnaderna i din
med max 15.000 kronor per månad i 3
verksamhet
Hästdrulleansvar och Ansvar
månader. Försäkringen har en karens pä 14 dagar.
Skadar hästen annans egendom är försäkrings- Alternativt kan försäkringen användas för att ta in
beloppet 120.000 kronor oavsett om tränaren en avbytare om du skulle drabbas av arbetsoförmåga
orsakat skadan genom vårdslöshet eller ej.
på grund av olycksfall. Ersättningen är maximerad
tilt 500 kronor per dygnundermaximalt90dygn.
Blir en B-tränare stämd eller får ett ekonomiskt
krav som överstiger 120.000 kronor gör vi en 0lycksfall
ansvarsutredning. Vi hjälper B-tränaren att utreda
om denne varit vårdslös enligt skadeståndsrättsliga GäIIer när du håller på med travsport. Vid träning,
regler. Har man varit vårdslös i sin utövning som tävling eller vardagli§t arbete med hästar, men den
tränare kan försäkringen ersätta krav upp till 10 gäller bara för B-tränaren. Försäkringsbeloppet är
miljoner kronor. Har man inte varit vårdslös så 1.000.000 kronor för medicinsk invaliditet. Du kan
hjäIper vi till att bestrida oberättigat krav och att även teckna ett tillägg så får du ett bra
försäkringsskydd på fritiden, se tilläggserbjudanden.
föra tränarens talan.
Familje-medlemmar eller medhjälpare skall ha egna
försäkringar, som du också kan teckna som tillägg.
Vid personskador orsakade av häst i träning hos
40.000

Tillägg för ett ännu bättre försäkringsskydd
BTR 2
BTR 1

0lycksfall inom travsport
Kompletterar och förstärker skyddet i grundpaketet

En försäkring för medhjäIpare/familj som täcker den
företagsförsäkring som kompletterar BTR- försäkrades personskada vid olycksfall som inträffar
försäkringen till ett skydd som motsvararbehovet för en under travsportsaktivitet. Ersätter bl.a. medicinsk
invaliditet, dödsfall, Iäke-, tand- och resekostnader,
mindre tränares ftiretag.
rehabilitering och merkostnader under akut läkning.
Tecknasper person från 18 till 65 års åIder.
. Egendom Extra 120.000 kronor

En

.
.
.

Ansvarsförsäkring 10 miljoner (max 2/år) utökas
att gälla företaget i försäkrad verksamhet
Rättsskydd inklusive skattemåI 200.000 kronor
Olycksfall för tillfällig besökare 200.000 kronor
(max 5/år)

Årspremie: 72bkr

Försäkringsbelopp: 1.000.000 kronor för medicinsk

invaliditet
Afspfemle: 444 kronor

BTR 3

Olyck#all under fritid
Samma skydd som BTR 2, men gäller under fritidsverksamhet. Tecknas per person från 18 till 65 år.

Hjälp att välja

För att förenkla dina val av tillägg får du här några
exempel på B-tränarens vanligaste ftjrsäkringsbehov.

Lämpligt tillägg för:

o
.

B-tränaren sköter hästarna själv

B-tränare - gäller utanför travsportaktivitet
Familjemedlem eller medhjälpare - gäller
utanför travsp ortaktivitet

' BTR 1förattutöka grundskyd.d.et
' BTR 3 för olycksfall under fritid

Årspremie: 684 kronor
B-tränaren tar hjälp av sin egen familj
BTR 4

B-tränaren:

Grundpaketet för dig utan licens

'

Detta tillägg motsvarar den försäkring som ingår i
BTR:s medlemsförsäkring, för licensierade tränale.
B-tränare som inte avser att ta ut Licens kan skaffa sig
samma försäkringsskydd med detta tillägg. Denna
försäkring gäller dock inte under tävling.
Arspremle:

I

_

BTR

1

förattutöka grundskyddet

-::, t

::rYcksfarrunderfritid

Familjemedlemmar:

. BTR 2 + BTR 3förolycksfall

155 kronor
B-tränaren får ibland hjälp av andra

'BTR2fördeandra
B-tränaren hyr in sig i annans stall

'
'
Vid försäkringsfrågo r, konta kta

BTR 1 för att ftirstärka sitt, grundskydd
BTR 3 för olycksfall underfritid

:

B-tränaren utan licens

BTR FÖRSÄKRINGSSERVICE

'
'

Tel: 08"515 166 22

Mail: btr@soderbergp artners. se

BTR 4 som motsvarar licensens skydd
BTR 2 och 3 för olycksfall

Vid skada:
HÄSTDRULLE ocH ANSVAR:
Anmälan görs skriftligen. Skadeanmälan finns att hämta på www.btr.nu

OLYCKSFALL OCH AVBROTT:
Ring BTR:s skadeservice pälf 0770-820 820

övRren SKADEFRÅGoR:
pälf 0770-820 820

Ring BTR:s skadeservice

VILL DU VETA MER
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Kontakta din rådgivare på Söderberg & Partners eller gå in på soderbergpartners.se/kontakt så
berättar vi mer.

