
 Företagsförsäkring
FÖRMÅN FÖR DIG SOM ÄR DELÄGARE I GLASKEDJAN



  INNEHÅLL I KORTHET

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 verktyg eller om det börjar 
brinna och hela företagets lager förstörs 
i branden.

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.

ANSVARSFÖRSÄKRING 

Försäkringen gäller om någon kräver 
skadestånd av företaget på grund av 
en sak- eller personskada. Försäkringen 
omfattar både kostnader för utredning 
och ersättning av eventuellt skadestånd. 
Försäkringen omfattar även ansvar för 
omhändertaget fordon. Du kan till exem-
pel få hjälp om en montör i samband med 

byte av bilfönster förstör något annat på 
bilen. 

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. 

KRISFÖRSÄKRING

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

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 väntar på att få ett stenskott lagat 
hos er snubblar och slår ut en tand. 

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 fö-
retaget. Det kan till exempel handla om 
att en anställd som är på tjänsteresa i 
Bryssel skadas i en olycka och samtidigt 
skadas även den anställdes glasögon och 
företagets bärbara dator. Försäkringen 
kan då ersätta sjukvårdskostnader, de 
förstörda glasögonen och den förstörda 
datorn.

CISTERN- OCH OLJESKADEFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller vid skada på oljecis-
tern och innehåll. Försäkringen gäller 
också om olja strömmat ut ur cisternen 
och orsakat skada hos annan person. Det 
kan till exempel handla om att en brand 
sprider sig till företagets oljecistern och 
förstör en del av innehållet medan resten 
rinner ut och förorenar grannens mark. 

En glasklar lösning
Glaskedjan har tillsammans med Söderberg & Partners tagit fram en försäkringslösning helt 
anpassad efter delägarnas behov. Genom en förenklad hantering kan även premien hållas 
nere. Försäkringen innehåller en grundomfattning som sedan kan kompletteras med tilläggs-
försäkringar t.ex. flytande försäkring för kundbilar. 



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. 

ARBETSOMRÅDESFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller för skador på egen-
dom som ingår eller används i en en-
treprenad samt beställarens befintliga 
egendom. Det kan till exempel handla om 
att material eller verktyg som ska använ-
das i ett bygge stjäls på byggplatsen. 

VERKTYGSFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller vid skada/stöld som 
drabbar verktyg som medförs i företa-
gets bil. Det kan till exempel handla om 
att någon bryter sig in i bilen och stjäl 
verktygen när du är ute och gör jobb. 

  TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR 

Om du har behov av ytterligare för-
säkringsskydd kan du komplettera 
grundskyddet med följande tilläggs-
försäkringar:

FASTIGHETSFÖRSÄKRING

Försäkringen omfattar byggnad. Du kan 
till exempel få ersättning om den fastig-
het du äger råkar ut för en egendoms-
skada.

FLYTANDE BILFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller när du omhänder-
tar  kunders bilar. Du kan till exempel få 
ersättning för kostnader om du krockar 
en av kundernas bil när den ska flyttas 
ur verkstaden.

  ÖVRIG INFORMATION 

Om du har behov av ytterligare försäk-
ringar så tar vi fram ett förslag åt dig.

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?

   



  SÖDERBERG & PARTNERS

Söderberg & Partners är Sveriges ledande 
obundna rådgivare och förmedlare av försäkring 
och finansiella produkter. Söderberg& Partners 
har tillgång till Nordens största fristående analys-
avdelning som dagligen följer försäkringsbolagen, 
bankerna, fondbolagen och investmentbankerna ur 
ett produktperspektiv. 

Utöver förmedling av försäkring och finasiella 
produkter erbjuder Söderberg & Partners kva-
lificerad rådgivning inom risk management och 
försäkringsskydd för näringsliv och organisationer, 
samt kapitalförvaltning åt företag, organisationer 
och förmögna privatpersoner. 
 
Kunderna representerar en bredd av storlekar 
och branscher, från egenföretagare till internatio-
nella storföretag. Söderberg & Partners hanterar 
försäkringar för över 140 000 kunder med över 80 
miljarder kronor i underliggande förvaltat pen-
sionskapital. Förvaltat kapital uppgår för närva-
rande till ca 44 miljarder kronor. 

Mer information finner ni på soderbergpartners.se

  VILL DU VETA MER ELLER TECKNA FÖRSÄKRING?

Kontakta oss på Söderberg & Partners
Box 3145
169 03 Solna
Telefon: 070-818 48 87
E-post: mikael.henningsson@soderbergpartners.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 


