
 Företagsförsäkring
SKRÄDDARSYDD FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I 

SVENSKA ANTIKVARIATFÖRENINGEN

Vem bryr sig om personalen utsätts för hot på jobbet?

Vem ordnar advokat om du blir stämd av arga kunder?

Vem hjälper dig att starta om ifall lagret brinner upp?

Läs mer



INNEHÅLL I KORTHET
DIN KOSTNADSFRIA BASFÖRSÄKRING 

  Vem står för skadestånd om någon 
blir sjuk eller skadad av din produkt?

ANSVARSFÖRSÄKRING 

Försäkringen skyddar företaget mot 
skadeståndsanspråk som kan uppstå till 
följd av att verksamheten eller att sålda 
produkter som orsakar skada på person 
eller egendom. Vid skadeståndskrav åtar 
sig försäkringsgivaren att utreda och  
förhandla om skadeståndets storlek eller 
föra talan vid rättstvist samt betala det 
skadestånd som försäkringstagaren blir 
skyldig till.

  Orkar du själv stötta chockad perso-
nal om din butik blir rånad?

KRISFÖRSÄKRING

Butikspersonal riskerar att bli utsatta 
för våld och hot av olika slag på sina ar-
betsplatser, till exempel i samband med 
vapenhot. Krisförsäkringen ersätter be-

handlingskostnad till följd av t ex rån-
skada, överfall eller inbrott. Försäkringen 
omfattar kristerapi för försäkrad person 
som drabbas av akut psykisk kris. 

  Hur ska du ge mer än bara plåster 
på såren om en anställd blir misshandlad 
på jobbet?

ÖVERFALLSFÖRSÄKRING

Om personalen i tjänsten blir utsatt för 
fysiskt våld kan du med överfallsförsäk-
ring få ersättning för de personskador 
som uppkommit. Överfallsförsäkringen 
täcker även kostnader för läkarvård och 
förlorad inkomst. 

  Var får du hjälp om en kund halkar 
och bryter benet framme vid kassadis-
ken?

KUNDOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada 
som drabbar kund eller besökare till den 
försäkrade verksamheten. Försäkringen 
gäller utan självrisk.

Vem har de viktigaste försäkringarna 
inbakade i medlemsavgiften?
Svenska Antikvariatföreningen ger dig en riktigt bra grundförsäkring utan att det kostar 
någonting extra.  Du behöver bara komplettera med tillvalsförsäkringen . Vi har inom sam-
arbetsorganisationen Butikerna med över 5 000 medlemmar tagit fram en unik försäkring. 
Tack vare branschorganisationernas varierade verksamheter och Butikernas storlek kan vi 
sprida riskerna och erbjuda de bästa premierna. Vi har dessutom anpassat försäkringen för 
just din verksamhet och erbjuder även ett antal tilläggsförsäkringar.

Läs mer om vår omfattande 
allriskförsäkring som tillval 

på nästa sida.

   



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.

INNEHÅLL I KORTHET
TILLVAL TILL DIN BASFÖRSÄKRING 

  Vem ersätter hela värdet om varulag-
ret brinner upp?

EGENDOMSFÖRSÄKRING
Försäkringen är en så kallad allriskför-
säkring som gäller vid plötslig och oförut-
sedd skada. Egendomen försäkras till full-
värdesbelopp, med begränsningar eller 
undantag för vissa skador. Försäkringen 
omfattar viss egendom som inte anges i 
försäkringsbrevet med så kallat fribelopp.

  Hur håller du igång kassaflödet om 
du tvingas att ha stängt?

AVBROTTSFÖRSÄKRING
Avbrottsförsäkring skyddar din rörelse 
och ersätter fasta kostnader även om in-
täkterna minskar. Med en avbrottsförsäk-
ring får ditt företag antingen ersättning 
för fasta kostnader, som t.ex. löneutbetal-
ningar och elkostnader, vid en egendoms-
skada som helt förhindrar verksamheten 
intäkter under minst 48 timmar.

  Hur får du råd att betala hyran om 
kamrern försvinner med hela kassan?

FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING
Försäkringen ersätter skada som anställ-
da i företaget gjort sig skyldiga till genom 
förmögenhetsbrott mot företaget. För-
säkringen gäller även för skada genom att 
någon olovligen gör sig skyldig till datain-
trång enligt datalagen.

  Vem betalar advokaten om du blir in-
dragen i en rättstvist?

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING
Rättsskyddsförsäkringen ersätter försäk-
ringstagarens kostnader för de rättsliga 
tvister som han eller hon är inblandad i. 
Försäkringen ersätter ombuds- och rätte-
gångskostnader.

  TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR 

Utöver den basförsäkring som ingår i 
medlemsavgiften och tillvalsförsäkringen 
kan du även teckna ett antal tilläggsför-
säkringar.

UTSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING
Skyddar din egendom när du är på mässor 
och utställningar samt under transporten 
från och till. Gäller inom Norden men kan 
utökas till övriga Europa.

TRANSPORTFÖRSÄKRING
Omfattar varor under transport under för-
utsättning att ni enligt avtal står risk. Av-
ser transporter med utomstående trans-
portörer inklusive postpaket. Gäller inom 
hela världen.

TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING
Komplett reseförsäkring som ger egen-
doms-, läkekostnads- och olycksfallsskydd 
i samband med tjänsteresor både inrikes 
och utrikes.

SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING
Om den försäkrade drabbas av olycksfall 
eller sjukdom som leder till en längre tids 
sjukfrånvaro, ersätter försäkringen rörel-
sens fasta kostnader under ansvarstiden. 
Ersättningen kan även användas till de 
merkostnader som uppstår om du måste 
anställa någon annan för att driva verk-
samheten vidare.

VD- & STYRELSEANSVARSFÖRSÄKRING
Försäkringen omfattar försvarskostnader 
samt eventuellt skadestånd vid krav rik-
tade mot VD och styrelse.  

FASTIGHETSFÖRSÄKRING
Egendomsförsäkringen kan utökas att 
även omfatta byggnader. Försäkringen 
gäller med allriskomfattning.



  PLUS

PLUS är ett koncept som samlar medlemsförmåner 
inom försäkring, finans och andra produkter till ett 
förmånligt utbud för svenska organisationer och 
förbund. Våra kunder erbjuds ett anpassat utbud 
som motsvarar medlemmarnas intressen och 
behov.

Anställd eller företagare, sjuksköterska eller ut-
landsstationerad säljare – alla kan dra nytta av 
PLUS. Vi skapar kostnadsfördelar och, om så  be-
hövs, unika produkter. Bakom PLUS står Adekvat 
Försäkring som är ett oberoende kunskapsföretag 
inom försäkring och riskhantering. Vi förmedlar 
skadeförsäkring och erbjuder kvalificerad rådgiv-
ning inom risk management.

Mer information finner ni på
www.adekvatforsakring.se

  VILL DU VETA MER ELLER TECKNA FÖRSÄKRING?

Kontakta oss på Adekvat Försäkring
Telefon: 0470-704 050
E-post: svaf@adekvatforsakring.se
Linnégatan 23
352 33 Växjö

  SVEDEA SPECIALFÖRSÄKRING

Svedea Specialförsäkring är ett nischat bolag med
en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de mark-
nadssegment där vi är verksamma.

Inom området företagsförsäkring erbjuder vi 
grupplösningar för yrkesgrupper, organisationer 
och föreningar. Försäkringarna skräddarsys med 
en omfattning, administration och skadehantering 
som är optimalt anpassad efter varje grupps önske-
mål och behov. Vår långa erfarenhet av anpassade 
försäkringslösningar tillsammans med marknadens 
mest flexibla försäkringssystem gör detta möjligt.

Bakom bolaget står Inter Hannover, helägt dotter-
bolag till ett av världens största återförsäkringsbo-
lag – Hannover Re.

Mer information finner ni på www.svedea.se 

  VID SKADA

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


