Företagsförsäkring
FÖRMÅN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I FÖRETAGARFÖRBUNDET

Ett prisvärt försäkringserbjudande
från FöretagarFörbundet
FöretagarFörbundet har tillsammans med försäkringsförmedlaren Advise och Svedea tagit
fram en försäkringslösning som riktar sig till mindre företag. Försäkringsomfattningen är
anpassad inom respektive verksamhet.
PARTNER LILLA FÖRETAGET
En del av lösningen är en uppstartsförsäkring/en försäkring för företag som
omsätter mindre än 2 000 000 SEK
per år. Det är en mycket prisvärd lösning som innehåller allt ett mindre företag behöver med möjlighet att komplettera med ett antal tillägg vid behov.
EGENDOMSFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller med allriskomfattning. Det betyder att ersättning lämnas
för plötslig och oförutsedd fysisk skada
på, eller förlust av, företagets egendom.
Försäkringen omfattar till exempel maskiner, inventarier, varor, pengar och
värdehandlingar, kunders och anställdas egendom. Försäkringen gäller på
försäkringsställe som försäkringstagaren stadigvarande disponerar och även
hemma hos de anställda.
AVBROTTSFÖRSÄKRING

Ersättning lämnas för avbrott i verksamheten som kan uppstå till följd av en
ersättningsbar egendomsskada, exempelvis ekonomisk förlust om du måste
hålla stängt efter en 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, skadestånd till följd av levererad
produkt, skada på hyrd lokal samt omhändertagen egendom inklusive nyckelförlust. Om företaget råkar ut för skadeståndskrav så hjälper Svedea till att
utreda om skadeståndsskyldighet föreligger. Är företaget skyldigt att betala

skadestånd sköter Svedea förhandlingarna och för talan vid rättegång samt
betalar eventuellt skadestånd.
RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

Om företaget hamnar i tvist som kan
prövas av tingsrätt, fastighetsdomstol och andra rättsinstanser lämnas
ersättning för nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader.
Dessutom omfattar försäkringen skattemålstvister.
KRISFÖRSÄKRING

Drabbas en anställd av akut psykisk kris
i tjänsten på grund utav rån, hot, överfall eller annan traumatisk händelse,
omfattar försäkringen kostnader för
kristerapi.

Uppgradera till
PARTNER FÖRETAG

ÖVERFALLSFÖRSÄKRING

Ersättning lämnas för skadestånd vid
personskada genom misshandel eller
annat uppsåtligt våld eller hot då gärningsman är okänd eller saknar betalningsförmåga.
FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING

Ersättning lämnas för förlust som företaget drabbas av genom att en anställd
gör sig skyldig till förmögenhetsbrott,
exempelvis förskingring.
KYL- & FRYSFÖRSÄKRING

Försäkringen omfattar varor i kyl eller
frys och gäller för skada genom oförutsedd temperaturförändring.
TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING

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

PARTNER FÖRETAG
Företag som omsätter mer än
2 000 000 SEK får per automatik en
uppgraderad lösning vars omfattning
är anpassad för något större företag.

Försäkringen gäller för olycksfall som
drabbar kunder eller besökare i dina lokaler.
OLJESKADEFÖRSÄKRING

Utöver omfattning i Partner Lilla Företaget omfattar Partner Företag följande
moment:

Försäkringen gäller för skada genom
utströmmande olja från sådan cistern
med tillhörande rörsystem som ägs eller uteslutande används av försäkringstagaren. Försäkringen omfattar både
egen och tredjemans egendom.

UTÖKAD ANSVARSFÖRSÄKRING

ENTREPRENADFÖRSÄKRING

Utöver allmänt ansvar, produktansvar,
hyrd fastighet och omhändertagen
egendom omfattar försäkringen även
entreprenöransvar för entreprenörer
och bilverkstadsansvar för bilverkstäder.

Är du entreprenör får du automatiskt en
gällande entreprenadförsäkring. Ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd
skada på eller förlust av försäkrad egendom. Försäkringen omfattar arbeten,

befintlig egendom och hjälpmedel inklusive forceringskostnader och avbrott.
Ersättning lämnas även för åtkomstoch återställandekostnader.

försäkrades verksamhetsområde, som
den försäkrade i sin rådgivande verksamhet orsakar kontraktspart.
KONSULTANSVARSFÖRSÄKRING

MASKINFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller skador på grund av
inre orsak och omfattar samtliga maskinerier med ett nyanskaffningsvärde
som understiger 25 basbelopp.
GLAS- & SKYLTFÖNSTERFÖRSÄKRING

Ersättning lämnas för att återställa skador på glas, fönster, skyltfönster och
skyltar som du svarar för enligt hyreskontrakt.
EXTRAKOSTNADFÖRSÄKRING

Vid ersättningsbar egendomsskada på
försäkringsstället lämnas ersättning för
skäliga och nödvändiga extrakostnader
för att hålla verksamheten igång.
TILLÄGGSFÖRSÄKRING
SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller vid avbrott i verksamheten då nyckelperson drabbas av
arbetsoförmåga på grund utav sjukdom
eller olycksfall.

Försäkringen omfattar ren förmögenhetsskada och gäller för uppdrag enligt
ABK.
ALLRISKFÖRSÄKRING FÖR OBJEKT

Ersättning lämnas på plötsliga och oförutsedda skador på försäkrade objekt,
exempelvis datorer med kringutrustning. Försäkringen gäller i hela världen.
KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller för försäkringstagarens anställda då de skadas i tjänsten
eller under färd till och från arbetet.
Ersättning lämnas för nödvändiga och
skäliga läkarvårdkostnader samt medicinsk och ekonomisk invaliditet.
BILTRANSPORTFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller med allriskomfattning och omfattar maskinerier som
transporteras med eget/lånat/leasat
fordon inom Norden för egen räkning.
VERKTYGSFÖRSÄKRING

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

Försäkringen omfattar verktyg som
transporteras i eget/lånat/leasat fordon inom Norden och ersätter skador
orsakade av plötslig och oförutsedd
händelse.

DATAKONSULTANSVARSFÖRSÄKRING

PROVKOLLEKTIONSFÖRSÄKRING

EGENDOMSFÖRSÄKRING - BYGGNAD

Försäkringen omfattar ren förmögenhetsskada för datakonsulter.
ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR
REN FÖRMÖGENHETSSKADA

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada,
enligt allmänna skadeståndsrättsliga
regler samt allmänna bestämmelser utgivna av branschorganisation inom den

Försäkringen omfattar provkollektion
som medförs under tjänsteresa eller
som befordras på annat sätt i omedelbar anslutning till tjänsteresa.
UTSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING

Ersättning lämnas för plötsliga och
oförutsedda skador på utställningsföremål under utställning samt under transport till och från utställning.

Vill du teckna försäkring eller ha mer information?

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.

ADVISE

SVEDEA

Som oberoende rådgivare och förmedlare inom
sakförsäkring och riskhantering hjälper vi våra kunder genom hela försäkringsprocessen, från ax till
limpa. Genom vårt oberoende får du alltid en korrekt 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 dokumenterad 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 prisvärda 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 www.advise.nu
VILL DU VETA MER ELLER TECKNA FÖRSÄKRING?

Kontakta oss på Advise
Telefon: 040-664 43 30
E-post: partner@advise.nu
Besöksadress: Kanalgatan 3, Malmö

	
  

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, yrkesgrupper, 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
VID SKADA

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

