Småföretagarnas Företagsförsäkring
för nystartade företag
Detta är en kort beskrivning av företagsförsäkringen för medlemmar i Småföretagarnas Riksförbund
företagsförsäkring och är särskilt framtagen för nystartade företag. Försäkringsställen skall uppfylla
Skyddsklass 1, för beskrivning av skyddsklassen hänvisas till Gjensidiges försäkringsvillkor, FUAB
Småföretagarna.
Denna företagsförsäkring är anpassad för dig som är nystartad företagare och omsätter max 2 miljoner.
Försäkringen kostar 1 995 kr/år. Om ditt företag omsätter mer än 2 miljoner erbjuder vi självklart en
anpassad försäkring för din verksamhet.
Omfattning

Försäkringsbelopp

Självrisk

Maskiner, inventarie

1 x årsomsättning dock max 750 000 SEK

0,1 pbb

Egendom förvrad i bostad

1 pbb

Varor och kunders egedom bestående av stöldbegärlig egendom

0,5 pbb

Egendomsförsäkring

Rirningar, arkivalier och datamedia

pbb

Licens för nyttjandett till standardprogram

1 pbb

Pengar och värdehandlingar
− förvarade på försäkringsstället i värdeskåp

1 pbb

− förvarade på annat sätt på försäkringsstället

0,2 pbb

− vid rån eller överfall

2 pbb

Kundens egendom (dock ej pengar och värdehandlingar)

2 pbb

Arbetstagares egendom (dock ej pengar och värdehandlingar)

0,2 per arbetstagare

Skylt och markis

1 pbb

Hyrd lokal som ft enligt hyreskontrakt är skyldig att ansvara för

1 pbb

Egen bekostad fast inredning

1 pbb

Kyl- och frysförsäkring

2 pbb

Avbrottsförsäkring
Förlust av TB

1 x årsomsättning dock max 1M SEK

Ansvarstid

12 månader

24 timmar karens

Extrakostnadsförsäkring
Nörvändiga och skäliga extrakostnader

500 000 SEK

12 timmar karens

10 M SEK/ 20 M SEK

0,1 pbb

5 pbb per skada och försäkringår

0,2 pbb + 20%

Upp till 5 st anställda

Gäller utan självrisk

Ansvarsförsäkring
Hela värden exkl Nordamerika

Rättskyddsförsäkring
Tvister och skattemål inom Sverige

Tjänstereseförsäkring
Anställda som företar tjänsteresa för försäkringtagarens räkning.
Försäkringen gäller för personer som är bosatta i Norden och inskrivna
i nordisk allmän försäkringskassa.

Vi hoppas att detta försäkringserbjudande passar för din nystartade verksamhet och ser fram emot att
starta upp din försäkring från den dag du önskar. Om du har några frågor ber vid dig kontakta oss.
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