
 

Nystartade verksamheter 
Speciellt anpassad företagsförsäkring för medlemsföretag i KFO. 
 

Försäkringsmoment Försäkringsbelopp Grundsjälvrisk 
   
Egendomsförsäkring – Allrisk   
Varor och maskinerier inkl fast inredning och datorer Fullvärde, dock max  

250 000 kr 
20 % av pbb 

Varor bestående av stöldbegärlig egendom 0,2 pbb  
Kunders egendom, dock ej pengar och värdehandlingar eller 
stöldbegärlig egendom 

2 pbb  

Pengar och värdehandlingar: 
förvarade i låst värdeskåp enligt minst standard SS 3150 
förvarade på annat sätt 
vid rån och överfall 

 
1 pbb 
0,2 pbb 
2 pbb 
 

 

Ritningar, arkivalier och datamedia 2 pbb  
   
Avbrottsförsäkring 
Gäller för förlust av täckningsbidrag i samband med avbrott i 
rörelsen som uppkommit genom ersättningsbar egendomsskada 
på försäkringsstället. 
Ansvarstid 12 månader 
Extra kostnader 
 

3 x årslönesumman,  
dock max 3 000 000 kr 
 
 
 
300 000 kr  

Karenstid 24 timmar 
 
 
 
 
20 % av pbb 

Överfallsförsäkring 
Omfattar personskada genom överfall eller rån 
 

Max 1 000 000 kr  
 

Ingen självrisk 

Krisförsäkring 
Ersätter skälig kostnad för behandling hos 
psykolog vid ersättningsbar sakskada. 

Max 10 behandlingstillfällen 
 

Ingen självrisk 

 
Ansvarsförsäkring 
Omfattar allmänt ansvar och produktansvar. 
Gäller i hela norden. 
Gäller för person- eller sakskada 

 
 
Sek 10 000 000 kr per skada 
och max 20 000 000 kr per 
försäkringsår 

 
 
20 % av pbb 

   
Rättsskyddsförsäkring 
Omfattar kostnader i samband med tvist. 
Gäller inom EU och norden 
Gäller även skattemål 

5 pbb per skada och max 
10 pbb per år 

20 % av pbb samt 20 % 
av skadekostnaden som 
överstiger 20 % av pbb 

   
Olycksfallsförsäkring 
Omfattar personskada som genom olycksfall drabbar anställd 
under arbetstid samt resa till och från arbetet.  
 - Akutersättning 
 
 
 
- Sjukhusvård 
 
 
 
- Övriga resor 
  (hemmet/arbetsplats) 
 
- Tandskadekostnader 
 
- Medicinsk invaliditet 
 
- Dödsfallsersättning 

Gäller upp till 3 st 
heltidsanställda 
 
Ersättning lämnas med högst 
6 procent av 
ett basbelopp/skada. 
 
Kostnader som inte motsvarar 
inbesparade 
levnadskostnader. 
 
Nödvändiga kostnader 
 
 
Nödvändiga kostnader 
 
Beräknas på 15 pbb 
 
0,75 pbb 

Ingen självrisk 

   
Premie för 6 månader 1600 kr. 
 
Skyddskrav 
För egendomsförsäkringens giltighet krävs att försäkringslokalerna uppfyller skyddsklass 2 enligt gällande regler för 
mekanisk inbrottsskydd, SSF 200 utgiven av Svenska Stöldskyddsföreningen.  
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KFOs skräddarsydda försäkringslösningar 
 

Offertförfrågan 
Begäran om förslag till försäkringslösning för nystartade verksamheter. 
 
 
Var vänlig och fyll i följande uppgifter 
 
 
Företagsnamn: ___________________________________________________________________ 
 
 
Kontaktperson: ___________________________________________________________________ 
 
 
Organisationsnummer:
 ___________________________________________________________________ 
 
 
Postadress: ___________________________________________________________________ 
 
 
Telefon: __________________________                            Mobil:___________________________________      
 
 
E-post:      ___________________________________________________________________ 
 

Budgeterad omsättning: ___________________________________________________________________ 

Budgeterad lönekostnad:___________________________________________________________________ 

Antal anställda:                 ___________________________________________________________________ 

 

Startdatum för försäkringen: ________________________________________________________________ 

Övriga upplysningar:              ________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanketten skickas, faxas alternativt e-postas till: Allians Försäkringsförmedling, Fredsgatan 12, 111 52  Stockholm 

Telefon 08-700 51 70, fax 08-700 51 79, hemsida www.allians.com, e-post info@allians.com 

 

   
 


