
Folksam och PGAs försäkringspartner  
Söderberg & Partners har tillsammans  
skapat en specialanpassad försäkrings- 
lösning för golfproffs – spelare eller  
instruktör. Eftersom din hemförsäkring  
inte täcker utrustning som du använder i 
ditt arbete så innehåller den här lösningen 
bland annat egendomsförsäkring, ansvars-
försäkring och tjänstereseförsäkring.

  Egendomsbelopp  
300 000 kronor

  Tjänstereseförsäkring  
300 dygn per år

  Elev försäkrad  
under lektion

För dig  
som är  
golfproffs
- spelare eller instruktör



Omfattning
i samarbete med PGA of Sweden

Egendomsförsäkring
(Brand, vatten, inbrott) Försäkringen omfattar maskinerier, 
inventarier tex kläder, golfutrustning, datorer, osv. Egendomen 
ska ägas och vara inköpt av försäkringstagaren, inte vara 
privat egendom.
Försäkringsbelopp: 300 000 kronor

Tjänstereseförsäkring
Försäkringen omfattar bland annat resgods-, ansvars-, 
överfalls-, reseavbrottsförsäkring samt sjuk- och olycks-
fallsförsäkring. Försäkringen gäller vid tjänsteresa för alla 
anställda i företaget. Geografisk omfattning: Hela världen, 
Max 300 resdygn per år.

Självriskeliminering vid tjänsteresa med egen bil  
inom EU området
Försäkringen betalar självrisken vid trafikskada som är 
ersättningsbar från bilen trafikskademoment, skada som 
ersättningsbar från bilens delkaskomoment eller från 
bilens vagnskademoment eller enligt villkoren för bilens 
vagnskadegaranti.

Avbrottsförsäkring
Detta moment skall inte förväxlas med sjukavbrott vid skada 
eller sjukdom. Ersättning lämnas för bortfall av försäkrings-
mässigt täckningsbidrag i den försäkrade verksamheten till 
följd av en ersättningsbar brand-, vatten- och inbrottsskada.  
Ansvarstid 12 månader, karenstid lägst 24 timmar.

Ansvarsförsäkring
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet som uppstår 
i den försäkrade verksamheten för person- och sakskada 
enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Vid golfspel 
(tävling) i USA och Kanada gäller inte ansvarsförsäkringen.
Försäkringsbelopp: 10 000 000 kronor.

Rättsskyddsförsäkring vid tvistemål
Försäkringen gäller inom Norden för tvistemål som upp-
kommit i den försäkrade verksamheten. Ersättning lämnas 
för skäliga ombuds- och rättegångskostnader.  
Försäkringsbelopp: 5 Pbb.

Kundolycksfall – även för elever i samband med  
golfundervisning
Försäkringen gäller vid personskada genom olycksfall som 
drabbar besökare. Försäkringen gäller även för elev i golf- 
utbildning i golfklubbens regi. En olycksfallsskada är en 

kroppsskada som du drabbas av genom en oförutsedd 
plötslig yttre händelse. Försäkringsbelopp 10 pbb per 
skadetillfälle.

Krisförsäkring
Ersätter skäliga kostnader för behandlingar hos psykolog 
vid akut psykisk kris efter exempelvis brand, rån, inbrott, 
överfall. Försäkringsbelopp: 10 behandlingar/person.

Grundsjälvrisk
0,2 Prisbasbelopp = 9 600 kronor.
Prisbasbeloppet 2022 är 48 300 kronor.

Aktsamhetskrav – launchmonitorer och andra  
tekniska hjälpmedel
För launchmonitorer och andra tekniska hjälpmedel 
gäller speciella aktsamhetskrav. Kraven innebär bland 
annat att du inte får lämna dem utan uppsikt i svingstu-
dio eller på driving range även om du bara är borta en 
kort stund. Utrustningen ska förvaras i låst lokal eller 
låst skåp när den inte används,

Har du frågor om din 
försäkring? Ring mig!
Det ska vara enkelt att teckna en försäkring hos oss. Kontakta 
mig så får du snabbt hjälp med att sätta dig in i villkor, regler 
eller andra komplicerade försäkringsfrågor.
Jag hjälper dig också om du har råkat ut för en skada eller 
om du vill ha tips om hur du kan minska risken för skador 
inom din verksamhet.

Lasse Engström,  
Söderberg & Partners

070-597 98 99 
lasse.r.engstrom@soderbergpartners.se 
golfforsakringar.se

Försäkringsgivare Folksam ömsesidig sakförsäkring 
Organisationsnummer 502006-1619

PGA Medlemsförsäkring
Du som är medlem i PGA of Sweden omfattas av obligatorisk olycksfallsförsäkring. Den ger ett bra grundskydd, till exempel 
om du råkar ut för en olycksfallsskada när du spelar eller ger en lektion. Försäkringen innehåller: Olycksfallsersättning,  
Akutersättning, Medicinsk invaliditet, Tandskadekostnader, Dödsfallsersättning och Kristerapi
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