Företagsförsäkring
– den enkla vägen till trygghet
Det ska vara enkelt att känna sig trygg. Vi har tagit
fram en företagsförsäkring som enkelt kan anpassas
efter just din bransch och verksamhet.

Företagsförsäkringen passar dig som har upp till fem
årssysselsatta och en årlig omsättning på max tio
miljoner kronor företaget.

Om oturen är framme
Företagsförsäkringen täcker egendom, avbrott i verksamheten samt rättsskydd och ersättning vid överfall.
Men den hjälper också till när något oförutsett plötsligt
händer, till exempel om du råkar köra sönder en maskin
eller spiller ut kaffe över datorn, då kan du få hjälp av
drulleförsäkringen som ingår.

Så här enkelt skaffar du företagsförsäkring
• Ring Kundcenter Företag 0771-33 44 33, alla
dagar 07.00–23.00
• Beställ direkt i internetbanken
Läs mer på swedbank.se/foretagsforsakring

Så här kan det se ut
Lisa driver en skönhets- och frisörsalong och har två anställda. Eftersom hon tar hand om sina
kunder i egna lokaler behöver hennes företagsförsäkring täcka skador som kunderna kan drabbas av.
I hennes företagsförsäkring ingår även ett skydd för besöksolycksfall och behandlingsskador.

Johan är arkitekt och jobbar åt många olika uppdragsgivare. Han har inga anställda. I hans försäkringsskydd ingår en konsultansvarsförsäkring som är anpassad efter branschens krav.

Emil jobbar som snickare. I firman som han driver finns två anställda och även de omfattas av
försäkringen. Eftersom de ofta är ute på jobb ingår momentet arbetsområde, som ger ett bra skydd
på de olika arbetsplatserna de befinner sig på.

I företagsförsäkringen ingår alltid:
• Skydd för företagets inventarier och maskiner
• Ersättning för uteblivna intäkter och extra 		
kostnader vid skada
• Skadestånd för person- och sakskada
• Kostnader för juridiskt ombud och rättegångskostnader vid tviste- och skattemål
• Behandling hos psykolog vid ersättningsbar 		
sakskada

• Tjänstereseförsäkring med bl a resegods-, 		
ansvars-, sjuk- och olycksfallsförsäkring
• Skydd för egendom som du har med dig utanför
dina lokaler, upp till två basbelopp. Skulle du
till exempel glömma datorn i taxin kan du få
ersättning.
Till det kommer de särskilda lösningar som du kan
behöva beroende på ditt företags verksamhet och
inriktning.

