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• Konkurrenskraftig premie • Anpassad till din verksamhet • Lätt att förstärka med ytterligare val



Ett prisvärt 
försäkringserbjudande… 
Xtravaganza företagsförsäkring är framtagen genom ett samarbete mellan Xtravaganza, 
försäkringsförmedlaren Säkra och Svedea. Försäkringslösningen har anpassats efter 
Xtravaganzas verksamhet och behov.  

Försäkringens innehåll   
i korthet: 

GRUNDFÖRSÄKRING 
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 
maskiner, inventarier, varor, pengar och 
värdehandlingar, kunders och anställ-
das egendom. 

Självrisk 
Grundsjälvrisken vid en egendoms-
skada är 20 % av prisbasbeloppet.

På hemmakontor 
Försäkringen omfattar försäkrad 
egendom som förvaras av försäkrings-
tagaren i försäkringstagarens bostad. 
Inbrottsskyddskrav enligt normala 
försäkringsvillkor för hem- och villaför-
säkring.

Glasförsäkring
Försäkringen omfattar plötslig och 
oförutsedd skada på skylt eller glas-
fönster 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 
skadeståndsansvar 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 förhandlingarna och för talan 
vid rättegång samt betalar eventuellt 
skadestånd.

Rättsskyddsförsäkring 
Försäkringen ersätter nödvändiga 
och skäliga ombuds- och rättegångs-
kostnader vid tvist som kan prövas av 
tingsrätt, fastighetsdomstol och andra 
rättsinstanser. Dessutom omfattar 
försäkringen skattemålstvister.

Kundolycksfall
Försäkringen gäller för olycksfall som 
leder till personskada som drabbar 
kund eller besökare i försäkringstaga-
rens lokaler.

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



För mer information:
Denna folder är endast en sammanfattning av försäkringens innehåll. Om du 
vill teckna försäkringen eller få mer information är du välkommen att kontakta 
Risto Polvi på Säkra, telefonnummer 021-15 10 12, email risto.polvi@sakra.se 

Konkurrens-
kraftig premie. 
Anpassad till din verksamhet. 

Lätt att förstärka med ytterligare 
val.

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

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 
ersättningsbar egendomsskada inträf-
far, exempelvis brand, så att byggnaden 
blir helt eller delvis obrukbar.

Tilläggsförsäkringar
Om du har behov av ytterligare 
försäkringsskydd kan du komplettera 
grundskyddet med följande tilläggsför-
säkringar:

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

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 
försäkringsbeviset.

Behandlingsskadeförsäkring
Försäkringen omfattar behandlingsska-
dor på patient och som har uppkommit i 
Sverige.

Allmän information 
Försäkringsbelopp, ansvarstider, 
självrisker, särskilda förbehåll, säker-
hetsföreskrifter med mera framgår av 
särskilt försäkringsbevis/brev samt 
försäkringsvillkoren.

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



Vill du teckna försäkring eller veta mer?
Kontakta oss på Säkra i Västerås
Telefon: 021-15 10 00
E-post: risto.polvi@sakra.se
www.sakra.se
Besöksadress: Stora Torget 2, 722 15 Västerås

Säkra i Västerås
Säkra i Västerås ingår i Säkra som är ett nationellt nätverk av profes-
sionella försäkringsförmedlare vars mål är att omvandla kunskap till 
nytta för kunder vid upphandling av företagslösningar och fonder. 
För mer information gå in på www.sakra.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 företag, yrkes-
grupper, organisationer och föreningar. Våra lösningar skapas 
med en omfattning, administration och skadehantering som är 
optimalt anpassad efter gruppens önskemål och behov. Vår långa 
erfarenhet av anpassade försäkringslösningar tillsammans med 
ett mycket flexibelt försäkringssystem 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

Vart vänder jag mig vid inträffad skada?
Svedea
Företagsskador
Box 3489
103 69  STOCKHOLM
Telefon: 0771-160 199
E-post: skadorforetag@svedea.se 

	  


