
 Företagsförsäkring
FÖRMÅN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I SBK



  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 
värdehandlingar, kunders och anställdas 
egendom. 

SJÄLVRISK 

Grundsjälvrisken vid en egendomsskada 
är 20% av prisbasbeloppet.

GLASFÖRSÄKRING

Försäkringen omfattar plötslig och oför-
utsedd skada på skylt eller skyltfönster 
oavsett storlek.

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.

ANSVARSFÖRSÄKRING 

Försäkringen omfattar företagets skade-
ståndsansvar för sak- och personskador. 

Försäkringen omfattar även skadestånd 
till följd av levererad produkt (produkt-
ansvar). Om företaget råkar ut för ska-
deståndskrav så hjälper Svedea till att 
utreda om skadeståndsskyldighet före-
ligger. Är företaget skyldigt att betala 
skadestånd sköter Svedea förhandling-
arna och för talan vid rättegång samt 
betalar eventuellt skadestånd. 

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

Försäkringen ersätter nödvändiga och 
skäliga ombuds- och rättegångskostna-
der vid tvist som kan prövas av tingsrätt, 
fastighetsdomstol och andra rättsinstan-
ser. Dessutom omfattar försäkringen 
skattemålstvister miljöbrottstvister.

KRISFÖRSÄKRING

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

ÖVERFALLSFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller för personskada ge-
nom misshandel eller annan uppsåtligt 
våld eller hot.

MASKINFÖRSÄKRING

Försäkringen omfattar allriskförsäkring 
och gäller även för plötsligt oförutsedda 

inifrån kommande skador, som drabbar 
företagets datorer, datamedia, kyl och 
frys.

FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING

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

KUNDOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

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

KYL- OCH FRYSFÖRSÄKRING

Försäkringen omfattar skada på varor 
som uppstår genom oförutsedd tempe-
raturförändring eller genom utström-
mande kylmedium i stationär kyl- eller 
frysanläggning.

EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING

Försäkringen omfattar skäliga och nöd-
vändiga extrakostnader som uppkommit 
i samband med ersättningsbar egen-
domsskada på försäkringsstället.

TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING

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

En försäkring med 
rätt ingredienser
Sveriges bagare och konditorers företagsförsäkring är framtagen genom ett samarbete mellan 
SBK, försäkringsförmedlaren Provins och Svedea. Försäkringslösningen har anpassats efter 
medlemmarnas verksamhet och behov.  



VD- & STYRELSEANSVARSFÖRSÄKRING

Försäkringen omfattar skadeståndsan-
svar för ren förmögenhetsskada som VD, 
medlem av styrelse eller ledande befatt-
ningshavare i bolaget kan åläggas enligt 
gällande skadeståndsrättsliga regler.

  FÖRSÄKRA BYGGNAD 

Vid tilläggsförsäkring av byggnad ingår 
följande moment i försäkringen.

FASTIGHET OCH HYRESFÖRLUST

Försäkringen omfattar plötslig och 
oförutsedd skada på fastigheter och 
byggnader samt fastighetsmaskiner. 
Hyresförlustförsäkringen ersätter den 
hyresförlust som uppkommer om en er-
sättningsbar egendomsskada inträffar, 
exempelvis brand, så att byggnaden blir 
helt eller delvis obrukbar.

  TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR

Om du har behov av ytterligare försäk-
ringsskydd kan du komplettera grund-
skyddet med följande tilläggsförsäkring-
ar:

MASKINFÖRSÄKRING

Försäkringen omfattar allriskförsäkring 
och gäller även för plötsligt oförutsedda 
inifrån kommande skador, som drabbar 
företagets maskiner.

MASKINAVBROTTSFÖRSÄKRING

Försäkringen omfattar avbrott till följd 
av ersättningsbar maskinskada. Med ma-
skinskada avses plötslig och oförutsedd 
inifrån kommande skada.

SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING

Sjukdom och olycksfall är något som kan 
drabba alla. Skulle det hända dig och du 
måste göra ett avbrott i din verksamhet 
tryggar Sjukavbrottsförsäkring din in-
komst.

  ÖVRIG INFORMATION 

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

PRISBASBELOPP

Med prisbasbelopp avses det belopp som 
fastställs enligt lagen om allmän försäk-
ring och som gällde det år eventuell ska-
da 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?

   



  PROVINS INSURANCE

Provins Insurance startades i juli 1996 och var 
främst inriktad på Sjö och transportförsäkring. 
 
1/1 2006 fusionerades verksamheten med Osséen 
Försäkringsmäklare Nord AB från Östersund och 
bildade det gemensamma bolaget Provins Osséen 
Insurance AB. Ett nytt kontor startades upp i Växjö 
och från december 2007 ändrades namnet åter till 
Provins Insurance AB.

Mer information finner ni på 
www.provinsinsurance.se

  VILL DU VETA MER ELLER TECKNA FÖRSÄKRING?

Kontakta oss på Provins Insurance
Telefon: 060-658 98 000
E-post: monica.persson@provinsinsurance.se
Besöksadress: Erstagatan2, 852 35 Sundsvall

  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
E-post: skadorforetag@svedea.se 


