
 Företagsförsäkring
SKRÄDDARSYDD FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I PUFF



  INNEHÅLL I KORTHET

EGENDOMSFÖRSÄKRING 

Försäkringen gäller med allriskomfatt-
ning. Det betyder att ersättning lämnas 
för plötslig och oförutsedd fysisk skada 
på, eller förlust av, försäkrad egendom. 
Försäkringen omfattar till exempel ma-
skiner, inventarier, varor, pengar och 
värdehand-lingar, kunders och anställ-
das egendom.

EGENDOMSFÖRSÄKRING 

Försäkringen gäller med fullvärde, hög-
sta ersättning vid skada är 30 MSEK.

SJÄLVRISK 

Grundsjälvrisken vid en egendomsskada 
är 0,2 % av prisbasbeloppet dock halv-
eras självrisken vid inbrott om godkänt 
larm som utlöser vid inbrottet finns in-
stallerat.

PÅ HEMMAKONTOR

Försäkringen omfattar försäkrade ma-
skinerier och varor som förvaras av 
försäkringstagaren i försäkringstaga-
rens bostad. Inbrottsskyddskrav enligt 
normala försäkringsvillkor för hem- och 
villaförsäkring.

RÅNFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller för skada genom 
rån på försäkringsstället.

MASKINFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller för plötsliga och 
oförutsedda inifrån kommande skador 
och omfattar verksamhetens samtliga 
maskinerier.

AVBROTTSFÖRSÄKRING

Försäkringen lämnar ersättning för det 
avbrott i försäkrad verksamhet som 
uppstår till följd av en ersättningsbar 
egendomsskada, exempelvis ekonomisk 
förlust vid driftstörning efter brand. Er-
sättning lämnas även för avbrott genom 
att leveransavtal ej kunnat fullföljas på 
grund av ersättningsbar brandskada 
hos kontrakterad kund eller leverantör.

EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING

Försäkringen omfattar skäliga och 
nödvändiga extrakostnader som upp-
kommit i samband med ersättningsbar 
egendomsskada på försäkringsstället.

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

Försäkringen ersätter nödvändiga 
och skäliga ombuds- och rättegångs-

kostnader vid tvist som kan prövas av 
tingsrätt, fastighetsdomstol och andra 
rättsinstanser. Dessutom omfattar för-
säkringen skattemålstvister samt miljö-
brott.

ANSVARSFÖRSÄKRING 

Försäkringen omfattar företagets ska-
deståndsansvar för sak- och person-
skador. Försäkringen omfattar även 
skadestånd till följd av levererad pro-
dukt (produktansvar). Vidare omfattar 
ansvarsförsäkringen ett utökat skydd 
för omhändertagen egendom inklusive 
nyckelförlust. Om företaget råkar ut för 
skadeståndskrav så hjälper Svedea till 
att utreda om skadeståndsskyldighet fö-
religger. Är företaget skyldigt att betala 
skadestånd sköter Svedea förhandling-
arna och för talan vid rättegång samt 
betalar eventuellt skadestånd.

ÅTERKALLELSEFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller för de åtgärder som 
är nödvändiga och tillräckliga för att 
uppfylla produktsäkerhetslagens krav 
på säljförbud, varningsinformation och 
återkallelse, eller motsvarande krav 
enligt motsvarande lagstiftning i annat 
land. Försäkringen gäller inom EU/EES.

Företagsförsäkring för 
medlemmar i PUFF
PUFF företagsförsäkring är framtagen genom ett samarbete mellan PUFF, försäkringsför-
medlaren Advise och Svedea. Försäkringslösningen har anpassats efter det försäkringsbehov 
PUFFs medlemmar har.  



FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING

Försäkringen omfattar förlust som före-
taget drabbas av genom att en anställd 
gör sig skyldig till förmögenhetsbrott, 
exempelvis förskingring. 

KUNDOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller för olycksfall som 
leder till personskada som drabbar kund 
eller besökare i försäkringstagarens lo-
kaler.

KRISFÖRSÄKRING

Försäkringen ersätter kostnader för 
kristerapi om någon anställd drabbas 
av akut psykisk kris i tjänsten på grund 
av rån, hot, överfall, allvarlig olycksfalls-
skada, brand eller annan traumatisk 
händelse. Rån, hot eller överfall ska an-
mälas till polis. 

TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING

Försäkringen omfattar den anställde 
som reser i tjänsten och gäller för sak 
och personskada som försäkrad kan 
drabbas av under en tjänsteresa.

ÖVERFALLSFÖRSÄKRING

Försäkringen ersätter skadestånd vid 
överfall då gärningsman är okänd eller 
saknar betalningsförmåga.

UTSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller för plötslig och 
oförutsedd skada på eller förlust av 
försäkrade utställningsföremål. Försäk-
ringen gäller även under transport.

PROVKOLLEKTIONSFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller för plötslig och 
oförutsedd skada på eller förlust av för-
säkrad provkollektion.

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Försäkringen omfattar olycksfallsskada 
och ersätter läke-, tandskade-, rese-, 
mer-, rehabiliterings- och hjälpmedels-
kostnader. Försäkringen gäller för den 
grupp personer som finns angivna i för-
säkringsbeviset.

  TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR 

EGENDOMSFÖRSÄKRING - BYGGNAD

Försäkringen gäller för plötslig och 
oförutsedd skada på försäkrad byggnad 
enligt villkor GRK10. 

  ÖVRIG INFORMATION 

Försäkringsbelopp, ansvarstider, själv-
risker, särskilda förbehåll, säkerhetsfö-
reskrifter med mera framgår av särskilt 
försäkringsbevis/brev samt försäk-
ringsvillkoren.

PRISBASBELOPP

Med prisbasbelopp avses det belopp 
som fastställs enligt lagen om allmän 
försäkring och som gällde det år even-
tuell skada inträffade.

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?

   



  ADVISE

Som oberoende rådgivare och förmedlare inom 
sakförsäkring och riskhantering hjälper vi våra kun-
der genom hela försäkringsprocessen, från ax till 
limpa. Genom vårt oberoende får du alltid en kor-
rekt analys och ett maximalt urval av marknadens 
hela utbud. Vår strävan är att alltid leverera största 
möjliga kundnytta.

Vi har lång och gedigen erfarenhet och dokumen-
terad kompetens – en tillgång för att göra korrekta 
riskanalyser och ta fram kundanpassade optimala 
försäkringslösningar. 

Samarbetet med Advise innebär att vi ser till att du 
får en försäkringslösning som skräddarsys till dina 
unika behov och att vi alltid tar fram det mest pris-
värda alternativet på marknaden. Till skillnad från 
vad många tror är v inte ett fördyrande mellanled 
utan genom samarbetet med oss sparar du både tid 
och pengar.

Mer information finner ni på advise.nu

  VILL DU VETA MER ELLER TECKNA FÖRSÄKRING?

Kontakta oss på Advise
Telefon: 040-664 43 38
Mejl: puff@advise.nu
Besöksadress: Kanalgatan 3, Malmö

  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 återförsäkringskon-
cern, Hannover Re.

Mer information hittar du på svedea.se     

  VID SKADA

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

	  


