
Företags- 
försäkring



Det är bättre när allt 
är klart och tydligt
Synologen företagsförsäkring är framtagen genom ett samarbete 
mellan Synologen, försäkringsförmedlaren Marsh och Svedea. För-
säkringslösningen har anpassats efter Synologenbutikernas verk-
samhet och behov.

Innehåll i korthet
 
Egendomsförsäkring
Försäkringen gäller med allriskomfattning.
Det betyder att ersättning lämnas för plötslig 
och oförutsedd fysisk skada på, eller förlust 
av, försäkrad egendom. Försäkringen omfattar 
till exempel maskiner, inventarier, varor, pengar 
och värdehandlingar, kunders och anställdas
egendom.

Självrisk
Grundsjälvrisken vid en egendomsskada
är 20 % av prisbasbeloppet.

Glasförsäkring för skyltfönster mm.
Försäkringen omfattar plötslig och oförutsedd
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. 
Ersättning 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 (produktansvar). 
Om företaget råkar ut för skadeståndskrav så 
hjälper Svedea till att utreda om skadestånds-
skyldighet föreligger. 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 rättegångskostnader 
vid tvist som kan prövas av tingsrätt, fastig-
hetsdomstol och andra rättsinstanser. Dess-
utom omfattar försäkringen skattemålstvister 
samt miljöbrott.

Maskinförsäkring
Försäkringen omfattar allriskförsäkring
och gäller även för plötsligt oförutsedda
inifrån kommande skador, så kallade
maskinskador.

Förmögenhetsbrottsförsäkring
Försäkringen omfattar förlust som försam-
lingen kan drabbas av genom att anställd eller 
förtroendevald gör sig skyldig till ett förmö-
genhetsbrott, t ex förskingring.

Kundolycksfallsförsäkring
Försäkringen gäller för olycksfall som leder till 
personskada som drabbar kund eller besökare 
i försäkringstagarens lokaler.

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

Överfallsförsäkring
Försäkringen gäller för personskada genom-
misshandel eller annan uppsåtligt våld eller 
hot.



Tjänstereseförsäkring
Försäkringen omfattar den anställde
som reser i tjänsten och gäller för sak
och personskada som försäkrad kan
drabbas av under en tjänsteresa.
 
VD- & Styrelseansvarsförsäkring
Försäkringen omfattar skadeståndsansvar
för ren förmögenhetsskada som VD, 
medlem av styrelse eller ledande befatt-
ningshavare i bolaget kan åläggas enligt 
gällande skadeståndsrättsliga regler.

Tilläggsförsäkringar
Om du har behov av ytterligare försäk-
ringsskydd kan du komplettera grund-
skyddet med följande tilläggsförsäk-
ringar:

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

Kollektiv olycksfallsförsäkring
Försäkringen omfattar olycksfallsskada
och ersätter läke-, tandskade-, rese-,
mer-, rehabiliterings- och hjälpmedelskost-
nader. Försäkringen gäller för den grupp 
personer som finns angivna i försäkrings-
brevet.

Sjukavbrottsförsäkring
Sjukdom och olycksfall är något som
kan drabba alla. Skulle det hända dig
och du måste göra ett avbrott i din verk-
samhet, tryggar Sjukavbrottsförsäkring
din inkomst

Övrig information
Försäkringsbelopp, ansvarstider, självris-
ker, särskilda förbehåll, säkerhetsföre-
skrifter med mera framgår av särskilt
försäkringsbrev samt försäkringsvillkoren.

Prisbasbelopp
Med prisbasbelopp avses det belopp
som fastställs enligt lagen om allmän
försäkring och som gällde det år eventuell
skada inträffade.

Kom  
ihåg!

Innehållet i denna foldern är endast en förenklad sammanfattning av försäkringens omfattning. För full-
ständig information ber vi er kontakta ansvarig försäkringsförmedlare som du finner på baksidan.



 
Marsh AB
Marsh är världens ledande riskkonsult och försäkringsmäklare. Marsh är ett helägt dot-
terbolag till Marsh & McLennan Companies som är en börsnoterad amerikansk koncern 
med 58.000 anställda i mer än 100 länder. Hela organisationen har byggts
upp för att kunna erbjuda våra svenska kunder bästa möjliga rådgivning och service. 
Detta gäller oavsett om det är en internationell koncern, en kommun, en organisation 
eller ett medelstort svenskt företag. 
 
Vi är mer än 100 personer som arbetar inom den svenska verksamheten med kontor i 
Stockholm, Göteborg och Malmö. Marsh har branschspecialister inom bland annat
följande områden. Skogsindustrin, Finansiella insitutioner och banker, Sjukvård, Trans-
port, Detaljhandel, InfoCom och IT, Fastighet, Private Equity, Offentlig verksamhet

Mer information finner ni på www.marsh.se

Vill du veta mer eller teckna försäkring?
Kontakta Marsh
Telefon: 08-412 43 12
Mejl: kund@marsh.com 
Besöksadress: Torsgatan 26, Stockholm

 
Svedea
På Svedea försäkrar vi inte allt. Men det vi försäkrar är vi riktigt bra på. Idag har fler än 
275 000 kunder gett oss sitt förtroende och vi fortsätter att växa. Inom företagsförsäk-
ring fokuserar vi på försäkringar för småföretag – i grupp eller enskilt.
 
Vi jobbar i första hand med gruppförsäkring för företag, yrkesgrupper, organisationer och 
föreningar. Våra lösningar skapas med en omfattning, administration och skadehantering 
som är optimalt anpassad efter gruppens önskemål och behov. Vårt fokus på grupplös-
ningar innebär att vi inte har några färdiga försäkringslösningar på lager. Istället tar vi
fram unika lösningar för varje grupp. Vår långa erfarenhet av komplexa försäkringslös-
ningar tillsammans med ett mycket flexibelt försäkringssystem gör detta möjligt.

Svedea ingår i Talanx Group, en av Europas största bolagsgrupper inom försäkring med 
verksamhet i mer än 150 länder och en premieintäkt överstigande 330 miljarder kronor. 
Vår försäkringsgivare, HDI Global Specialty SE, ingår i samma bolagsgrupp.

Mer information hittar du på svedea.se

Vid skada
Svedea 
Företagsskador
Box 3489
103 69  STOCKHOLM
Telefon: 0771-160 161
Mejl: skadorforetag@svedea.se 


