
 Företagsförsäkring
Förmån för dig som är ansluten till din-X



  I GRUNDFÖRSÄKRING FÖR 
SKÖTSELMAN INGÅR

ANSVARSFÖRSÄKRING 

Försäkringen gäller om någon kräver 
skadestånd av företaget på grund av en 
sak- eller personskada. Försäkringen om-
fattar både kostnader för utredning och 
ersättning av eventuellt skadestånd. Du 
kan till exempel få hjälp om ditt företag 
blir krävt på skadestånd för att en person 
på företaget vält en hylla med dyra saker 
under ett inköpsbesök.

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller för kostnader för 
ombud i samband med tvist. Du kan till 
exempel få ersättning för kostnader för 
ombud om du och en kund är oense om 
betalningen av en faktura. 

KUNDOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller om en kund eller be-
sökare gör sig illa i företagets lokaler. Det 
kan till exempel handla om att en kund 
som är inbjuden till ett morgonmöte hos 
er snubblar och slår ut en tand. 

  I GRUNDOMFATTNING FÖR 
ÅTERFÖRSÄLJARE INGÅR ÄVEN

EGENDOMSFÖRSÄKRING 

Försäkringen gäller för skador på före-
tagets egendom, bland annat varor och 
inventarier. Du kan till exempel få ersätt-
ning om någon bryter sig in och stjäl 
företagets datorer eller om det börjar 
brinna och hela företagets lager förstörs 
i branden.

din-X försäkring 
skyddar din verksamhet
Med din-X försäkring får du ett bra skydd för verksamheten, försäkringen täcker både din 
egendom, din personal, din rörelse och ditt ansvar. Försäkringen är ett komplement till den 
obligatoriska grundförsäkringen som alla din-X stationer omfattas av och är framtagen av 
din-X och försäkringsförmedlaren SIFAB i samarbete med Adekvat Försäkring. I försäkringen 
ingår ett grundskydd samt ett antal valbara tilläggsprodukter.



  FÖRMÅNLIGA 
TILLVALSFÖRSÄKRINGAR

AVBROTTSFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller för företagets fasta 
kostnader och vinst vid ett avbrott i verk-
samheten. Du kan till exempel få ersätt-
ning om du går miste om vinst för att fö-
retagets lager brinner upp. Försäkringen 
kan även ersätta fasta kostnader under 
avbrottstiden.

KRISFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller för terapihjälp för 
de anställda vid psykisk kris. Det kan till 
exempel handla om att en anställd vid 
ett rån blir hotad med vapen och behö-
ver hjälp av terapeut för att bearbeta 
sina känslor.

ÖVERFALLSFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller för personskador, lä-
karvård och förlorad arbetsinkomst för 
personal som blir misshandlad i tjäns-
ten. Till exempel kan en anställd som blir 
misshandlad av en kund få ersättning för 
personskador, taxi till sjukhuset, kostnad 
för läkarbesök och förlorad arbetsin-
komst.

TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING

Försäkringen ger skydd för personal som 
är på tjänsteresa och omfattar också 
egendom som tillhör personalen och 
företaget. Det kan till exempel handla 
om att en anställd som är på tjänste-
resa i Bryssel skadas i en trafikolycka 

och samtidigt skadas också den anställ-
des glasögon och företagets bärbara 
dator. Försäkringen kan då ersätta sjuk-
vårdskostnader, de förstörda glasögonen 
och den förstörda datorn.

FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller vid förmögenhets-
brott, bland annat stöld, som anställda 
orsakar företaget. Det kan till exempel 
handla om att en butiksanställd tar med 
sig hela dagskassan hem. 

KYL- OCH FRYSFÖRSÄKRING
Försäkringen gäller för skador på varor i 
kyl och frys i samband med oförutsedda 
temperaturändringar. Du kan till exempel 
få ersättning om en kompressor i kylen 
går sönder och alla mejerivaror blir för-
störda. 

BILTVÄTTSANSVARSFÖRSÄKRING

Om du även har en biltvätt behöver du 
ett extra skydd. Försäkringen gäller för 
skador som tvätten kan orsaka kunders 
fordon.  Givetvis behöver du inte för-
handla med kunden utan det sköter för-
säkringsbolaget.

FASTIGHETSFÖRSÄKRING

Om du äger fastigheten där verksamhe-
ten bedrivs kan den enkelt försäkras. Det 
är bra att ha fastigheten försäkrad till-

sammans med rörelsen med tanke på att 
det bara blir en självrisk vid skada som 
drabbar fastighet och rörelse.

  HAR DU BEHOV AV 
YTTERLIGARE FÖRSÄKRINGAR

Kontakta Adekvat Försäkring, du finner 
kontaktuppgifter på baksidan.

INNEHÅLLET I DENNA FOLDER ÄR ENDAST EN FÖRENKLAD SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING. 
FÖR FULLSTÄNDIG INFORMATION BER VI ER KONTAKTA ANSVARIG FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE SOM DU FINNER PÅ BAKSIDAN.

Vill du teckna försäkring 
eller ha mer information?

   



  ADEKVAT PLUS

PLUS Medlemsnytta är ett koncept som samlar 
medlemsförmåner inom försäkring, finans och an-
dra produkter till ett förmånligt utbud för svenska 
organisationer och förbund. Våra kunder erbjuds 
ett anpassat utbud som motsvarar medlemmarnas 
intressen och behov. Vi skapar kostnadsfördelar 
och, om så behövs, unika produkter.

Bakom PLUS står Adekvat Försäkring och Sifab  
som är oberoende kunskapsföretag inom försäk-
ring och riskhantering. Vi förmedlar skadeförsäk-
ring och erbjuder kvalificerad rådgivning inom risk 
management.

Mer information finner ni på adekvatforsakring.se

  VILL DU VETA MER ELLER TECKNA FÖRSÄKRING?

Kontakta oss på Adekvat Försäkring
Linnégatan 23
352 33 Växjö
Telefon: 0470-704 050
E-post: dinx@adekvatforsakring.se

  SVEDEA

Svedea är ett nischat bolag med en tydlig ambition: 
Att bli nummer ett i de marknadssegment där vi är 
verksamma.

Vi jobbar i första hand med gruppförsäkring för fö-
retag, yrkesgrupper, organisationer och föreningar. 
Våra lösningar skapas med en omfattning, adminis-
tration och skadehantering som är optimalt anpas-
sad efter gruppens önskemål och behov. Vår långa 
erfarenhet av anpassade försäkringslösningar till-
sammans med ett mycket flexibelt försäkringssys-
tem gör detta möjligt.

Vårt huvudkontor finns i Stockholm och bakom oss 
står världens tredje största återförsäkringskoncern, 
Hannover Re.

Mer information hittar du på svedea.se

  VID SKADA

Svedea
Företagsskador
Box 3489
103 69  STOCKHOLM
Telefon: 0771-160 199
E-post: skadorforetag@svedea.se 


