
 Företagsförsäkring
FÖRMÅN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I 

SVERIGES FORDONSVERKSTÄDERS FÖRENING



  VI HAR GJORT JOBBET
För att ni som företagare ska slippa tän-
ka på försäkring och fokusera på det ni 
gör bäst har vi gjort jobbet i förväg. Vi 
har satt ihop ett försäkringspaket som 
väl ramar in de försäkringsbehov en 
fordonsverkstad har. Innehållet i försäk-
ringen är anpassat efter den verksamhet 
som medlemmarna bedriver, behöver 
man utöka försäkringen finns möjlighet 
till ett antal olika tilläggsförsäkringar.

  SKYDD FÖR DIG OCH DINA KUNDER
Försäkringen innehåller ett moment som 
lämnar ersättning vid skada på kunds 
fordon. Försäkringen innehåller även en 
utökning som lämnar ersättning för hyr-
bilskostnad till er kund om skada drabbar 
fordonet när det är i er vård och detta 
medför att reparationen drar ut på tiden.

  INTRESSEANMÄLAN - OFFERT
Är ni intresserade av att teckna försäk-

ring eller få en offert kan ni kontakta 
Söderberg & Partners (kontaktuppgifter 
på nästa sida) eller gå in på svedea.se/
svfordon och fylla i en intresseanmälan 
så återkommer vi med en offert.

  VAD HÄNDER VID SKADA?
När en skada inträffar undrar många 
hur man ska gå tillväga, vad som gäller 
och vem som ska stå för de olika kostna-
derna som uppkommer. Vi vill att du så 
snart som möjligt tar kontakt med oss, 
antingen genom att ringa någon av våra 
skadereglerare, anmäla skadan direkt på 
vår hemsida eller skicka in en ifylld ska-
deblankett. 

På hemsidan finns en beskrivning av 
det normala förfarandet vid olika typer 
av skadehändelser och där kan du läsa 
dig till vad som normalt gäller mellan till 
exempel hyresgäst och hyresvärd vid en 
vattenskada. 

 

Försäkring för Sveriges 
Fordonsverkstäders 
Förenings medlemmar
Sveriges Fordonsverkstäders Förenings medlemmar har 
möjlighet att via förbundet och förmedlaren Söderberg & 
Partners teckna en förmånlig företagsförsäkring. 

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.



  FÖRSÄKRINGSOMFATTNING

EGENDOMSFÖRSÄKRING 
Försäkringen gäller med allriskomfattning. 
Det betyder att ersättning lämnas för plöts-
lig och oförutsedd fysisk skada på, eller för-
lust av, försäkrad egendom. Försäkringen 
omfattar till exempel maskiner, inventarier, 
varor, pengar och värdehandlingar och an-
ställdas egendom.

PÅ HEMMAKONTOR
Försäkringen omfattar försäkrade maski-
nerier och varor som förvaras av försäk-
ringstagarens anställda i deras bostäder. 
Inbrottsskyddskrav enligt normala försäk-
ringsvillkor för hem- och villaförsäkring.

MASKINFÖRSÄKRING
Försäkringen gäller för plötsliga och oför-
utsedda inifrån kommande skador och om-
fattar samtliga maskinerier. 

AVBROTTSFÖRSÄKRING INKLUSIVE
EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING
Försäkringen lämnar ersättning för det av-
brott i verksamheten som uppstår till följd 
av en ersättningsbar egendomsskada, ex-
empelvis ekonomisk förlust vid driftstör-
ning efter brand. Ersättning lämnas även 
för avbrott genom att leveransavtal ej kun-
nat fullföljas på grund av ersättningsbar 
egendomsskada hos kontrakterad kund el-
ler leverantör. 

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING
Försäkringen ersätter nödvändiga och 
skäliga ombuds- och rättegångskostnader 
vid tvist som kan prövas av tingsrätt, fast-
ighetsdomstol och andra rättsinstanser. 
Dessutom omfattar försäkringen skatte-
målstvister samt miljöbrott.

ANSVARSFÖRSÄKRING
Försäkringen omfattar företagets skade-
ståndsansvar för sak- och personskador. 
Försäkringen omfattar även skadestånd 
till följd av levererad produkt (produktan-

svar). Vidare omfattar ansvarsförsäkringen 
ett utökat skydd för omhändertagen egen-
dom inklusive nyckelförlust samt ansvar för 
hyrd lokal. Om företaget råkar ut för ska-
deståndskrav så hjälper Svedea till att ut-
reda om skadeståndsskyldighet föreligger. 
Är företaget skyldigt att betala skadestånd 
sköter Svedea förhandlingarna och för ta-
lan vid rättegång samt betalar eventuellt 
skadestånd.

KUNDOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
Försäkringen gäller för olycksfall som leder 
till personskada som drabbar kund eller be-
sökare i försäkringstagarens lokaler.

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 el-
ler annan traumatisk händelse. Försäkring-
en lämnar även ersättning till kristerapi för 
anställds anhörig om anställd förolyckas 
under provkörning av kunds fordon.

ÖVERFALLSFÖRSÄKRING
Försäkringen ersätter skadestånd vid över-
fall då gärningsman är okänd eller saknar 
betalningsförmåga.

TRANSPORTFÖRSÄKRING
Försäkringen gäller skada på egendom, in-
klusive kunders egendom, under transport 
med egna/lånade/leasade registrerings-
pliktiga fordon. 

OLJESKADEFÖRSÄKRING
Omfattar skada på egen och tredjemans 
egendom genom utströmning av olja.

FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING
Försäkringen omfattar förlust som företa-
get drabbas av genom att anställd gör sig 
skyldig till förmögenhetsbrott, exempelvis 
förskingring.

FÖRSÄKRING FÖR KUNDERS FORDON
Försäkringen gäller för kaskoskador och 
bilansvarsskador och omfattar kunders bi-
lar som inlämnats för reparation, service, 
försäljning eller dyl.

  TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR 
Om behov finns att utöka omfattningen kan 
följande tillägg tecknas,

EGENDOM - FÖRSÄKRING FÖR BYGGNAD
Försäkringen gäller med allriskomfattning 
– dvs för plötslig och oförutsedd skada på 
försäkrad byggnad.

SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING
Försäkringen lämnar ersättning om nyckel-
person blir arbetsoförmögen pga sjukdom 
eller olycksfall. 

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
Försäkringen lämnar ersättning om an-
ställd skadas i samband med tjänsten eller 
under färd direkt till och från arbetet.

KUNDERS EGENDOM - DÄCKFÖRVARING
Försäkringen ersätter kostnad för självrisk 
på kunds fordonsförsäkring, alternativt 
hela skadan om fordonsförsäkring saknas 
och gäller med allriskomfattning.

  ÖVRIG INFORMATION 
Försäkringsbelopp, ansvarstider, självris-
ker, särskilda förbehåll, säkerhetsföreskrif-
ter med mera framgår av särskilt försäk-
ringsbevis/brev samt försäkringsvillkoren.

PRISBASBELOPP
Med prisbasbelopp avses det belopp som 
fastställs enligt lagen om allmän försäkring 
och som gällde det år eventuell skada in-
träffade.

Vill du teckna försäkring eller ha mer information? 
Besök Sveriges Fordonsverkstäders Förenings försäkringshemsida 

svedea.se/svfordon

   



  SÖDERBERG & PARTNERS

Söderberg & Partners är Sveriges ledande obundna 
rådgivare och förmedlare av försäkring och finan-
siella produkter. Söderberg & Partners har tillgång 
till Nordens största fristående analysavdelning som 
dagligen följer försäkringsbolagen, bankerna, fond-
bolagen och investmentbankerna ur ett produkt-
perspektiv.

Utöver förmedling av försäkring och finansiella 
produkter erbjuder Söderberg & Partners kvalifice-
rad rådgivning inom risk management och försäk-
ringsskydd för näringsliv och organisationer, samt 
kapitalförvaltning åt företag, organisationer och 
förmögna privatpersoner.

Kunderna representerar en bredd av storlekar och 
branscher, från egenföretagare till internationella 
storföretag.

Mer information finner ni på soderbergpartners.se

  VILL DU VETA MER ELLER TECKNA FÖRSÄKRING?

Kontakta oss på Söderberg & Partners
Box 5074
400 14 Göteborg
Telefon: 070-262 07 54 eller 031-60 91 81
Mejl: filip.fredriksson@soderbergpartners.se 
eller fordonsverkstader@ soderbergpartners.se

Besök Sveriges Fordonsverkstäders Förenings 
försäkringshemsida på svedea.se/svfordon 

  SVEDEA SPECIALFÖRSÄKRING

Svedea Specialförsäkring är ett nischat bolag med
en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de mark-
nadssegment där vi är verksamma.

Inom området företagsförsäkring erbjuder vi 
grupplösningar för yrkesgrupper, organisationer 
och föreningar. Försäkringarna skräddarsys med 
en omfattning, administration och skadehantering 
som är optimalt anpassad efter varje grupps önske-
mål och behov. Vår långa erfarenhet av anpassade 
försäkringslösningar tillsammans med marknadens 
mest flexibla försäkringssystem gör detta möjligt.

Bakom bolaget står Inter Hannover, helägt dotter-
bolag till ett av världens största återförsäkringsbo-
lag – Hannover Re.

Mer information finner ni på svedea.se 

  VID SKADA

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


