i samarbete med

FÖRSÄKRING FÖR VATTENKRAFTSTATIONER
Försäkringen
Vår försäkring är specialskriven för att omfatta en vattenkraftstation samt dess speciella verksamhet. Villkoret är skrivet
att omfatta både kraftstation, dammbyggnad, tuber, kanaler och annan egendom som hör till kraftstationen.
Försäkringen kan tecknas exklusive dammbyggnad och inkluderar då ansvars-försäkring som dammägare men ej skada
på dammbyggnaden. Försäkringen innefattar både egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring samt
rättsskyddsförsäkring. Genom vårt samarbete med Länsförsäkringar kan vi även erbjuda komplement som t.ex. VD &
Styrelseansvarsförsäkring, och entreprenadförsäkring som kan behövas när Du bygger en ny kraftstation.
Skadeförebyggande
Som medlem i SVAF får Du även tillgång till vårt egenkontrollprogram som hjälper dig som medlem att förebygga risker i
din kraftstation. Vi kan även hjälpa dig som medlem med rådgivning inom riskhantering.
Administration
Marsh sköter all administration kring försäkringen. Marsh har ett kundteam för SVAF som hjälper att svara på frågor
kring försäkringen, göra ändringar i försäkringen och se till att din kraftstation är rätt försäkrad.
Skadehantering
Länsförsäkringar Halland har en väl utbyggd och fungerande Skadeavdelning med besiktningspersonal och
skadereglerare. Skadeavdelningen är placerad i Halmstad. Skadepersonalen nås på ordinarie arbetstid på telefon eller
per mejl. Efter icke ordinarie arbetstid finns skadepersonal tillgänglig via Länsförsäkringar Hallands skadejour som är
bemannad 24 timmar om dygnet året runt.
Om oss
Marsh och Länsförsäkringar har lång och gedigen erfarenhet av verksamheter baserade på olika former av kraft- och
energiproduktion. Vi har under många år aktivt arbetat med riskfrågor och försäkring för vattenkraftstationer.
Marsh
Marsh är världens ledande riskkonsult och försäkringsförmedlare med lång erfarenhet av försäkringar och rådgivning till
energisektorn.
Vi drar nytta av våra samlade resurser, expertis och erfarenhet av att arbeta med våra kunder. Vårt mål är att
säkerställa att er verksamhet fungerar effektivt och underlätta er framtida utveckling.
Länsförsäkringar
Länsförsäkringar Halland är ett av 23 självständiga länsförsäkringsbolag som samverkar genom Länsförsäkringar AB.
Länsförsäkringar Halland ägs av sina kunder och agerar normalt inom Hallands län. I denna gruppförsäkringslösning
med SVAF är Länsförsäkringar Halland försäkringsgivare för hela landet. All kontakt vid skada sker med
Länsförsäkringar Halland, övriga frågor hanteras av SVAFs försäkringsförmedlare Marsh.
Kontakta oss
Anders Orebrandt
Telefon: 08-412 42 88
E-post: anders.orebrandt@marsh.com
Marie Westphal
Telefon: 08-412 42 64
E-post: marie.westphal@marsh.com

