
Svenska Kennelklubben 
Klubbförsäkring
Kollektiv Klubbförsäkring nr 9007973

Egendomsförsäkring

Omfattning
Försäkringen omfattar brand-, inbrotts- och vattenförsäkring för:
• Maskinerier, varor och förbrukningsmaterial
• Rånförsäkring

För egendom som förvaras i bostäder gäller skyddsklass 1.  
För egendom som förvaras i övriga lokaler gäller skyddsklass 2 
(villkor V203) eller krav efter särskild besiktning.

Högsta ersättning
6 prisbasbelopp*
200 000 kronor/skada.  
400 000 kronor/år.

Självrisk
20 % av prisbasbelopp*
20 % av prisbasbelopp*

Försäkringsbevis
2022-07-01 – 2023-06-30

Försäkringen gäller för alla till Svenska Kennelklubben anslutna klubbar, 
som meddelat att de vill ingå i klubbförsäkringen.

Ansvarsförsäkring

Omfattning
Försäkringen gäller i samband med utställningar,  
prov och andra evenemang i klubbens regi.

Högsta ersättning
Vid sakskada/personskada 
10 000 000 kronor

Självrisk
20 % av prisbasbelopp*

Förmögenhetsbrott

Omfattning
Ersättning lämnas för förlust som tillfogas Svenska Kennel-
klubben eller övriga försäkrade klubbar genom att anställd eller 
förtroende vald person eller styrelseutsedd funktionär i sin tjänst 
gjort sig skyldig till något av följande förmögenhetsbrott:
• Förskingring, undandräkt eller grov förskingring
• Bedrägeri eller grovt bedrägeri 
• Stöld, snatteri eller grov stöld

Högsta ersättning
200 000 kronor/skada.  
400 000 kronor/år.

Självrisk
50 % av prisbasbelopp*

Tjänstereseförsäkring

Omfattning
Försäkringen gäller för samtliga uppdragstagare som reser  
på uppdrag av klubben. Med uppdragstagare avses till exempel 
anställda, styrelse- och kommittéledamöter, domare och  
tävlingsfunktionärer.

Högsta ersättning
Se villkoren.

Självrisk
Gäller utan avdrag för självrisk, 
med undantag för rättsskydd,  
se villkoren.

*) Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt Socialförsäkringsbalken.  
Prisbasbeloppet för 2022 48 300 kronor.

Rättsskyddsförsäkring

Omfattning
Försäkringen gäller för tvist som uppkommer i den verksamhet som 
anges i försäkringsbrevet. Försäkringen omfattar även skattemål. 
Försäkringen gäller för nödvändiga och skäliga kostnader som inte 
kan betalas av staten eller av motparten.

Högsta ersättning
5 prisbasbelopp/skada.
30 prisbasbelopp /år.

Självrisk
Självrisken är 20 % av prisbas-
beloppet och 20 % av kostnaderna 
som överstiger 20 % av prisbas-
beloppet.
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Allmän information
Svenska Kennelklubben har genom Länsförsäkringar Stockholm tecknat 
ett försäkringsskydd för sina hundklubbar.

Försäkringsskyddet gäller även för under pågående försäkrings-
period nytillkomna hundklubbar.

Försäkringen gäller ett år i taget såvida endera parten inte sagt upp 
avtalet minst en månad före förfallodagen.

Vart vänder jag mig?
Vid allmänna försäkringsfrågor, eventuella tilläggsförsäkringar  
och  skadeärenden vänder du dig till:

Svenska Kennelklubben
Ekonomiavdelningen Thomas Uddman
Box 771
191 27 Sollentuna

ekonomi@skk.se
Tel 08-795 30 00
Fax 08-795 30 40

Att tänka på vid skada
• Det underlättar skadeutredningen om inträffad skada anmäls 

så snart som det är möjligt till Svenska Kennelklubben.
• Lämna inga utfästelser eller garantier för ersättning till några 

 skadelidande utan att först ha kontaktat Svenska Kennelklubben.
• Om möjligt komplettera skadeanmälan med fotografier över 

 skadeplatsen vid ansvarsskada.

lansforsakringar.se/stockholm

Länsförsäkringar Stockholm  169 97 Solna  |  Telefon 08-562 830 00  |  E-post: stockholm@lansforsakringar.se  |  Organisationsnummer 502002-6265  |  Säte: Stockholm
Pålitliga, enkla och nära. Kundägda sedan 1844.


