GJUTERIFÖRSÄKRINGEN
BRANSCHANPASSAD FÖRETAGSFÖRSÄKRING FÖR SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN
ADEKVAT FÖRSÄKRING har tagit fram en anpassad företagsförsäkring
för Svenska Gjuteriföreingens medlemsföretag. Försäkringsomfattningen är bredare än i normala företagsförsäkringar.
Vi analyserar det enskilda medlemsföretagets riskexponering
och föreslår tilläggsförsäkringar utifrån behov.
För Gjuteriförsäkringens grundomfattning svarar primärt två
försäkringsgivare, Trygg Hansa och Moderna Försäkringar, som
är Gjuteriföreningens ”utvalda partners”.
Adekvat Försäkring agerar som försäkringsförmedlare och
när vi erbjuder Gjuteriförsäkringen ber vi våra utvalda partners om försäkringsanbud baserat på samma omfattning. Den
försäkringsgivare som lämnar bästa anbudet får förtroendet. Vi
kan samtidigt bjuda in befintlig och-/eller övriga försäkringsgivare att lämna anbud om ni så önskar.
Adekvat Försäkring biträder även företaget i samband med
inträffade försäkringsskador.

FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING
Företag och organisationer exponeras dagligen för brottsliga
handlingar. Den ökade globaliseringen, med etablering utanför
landets gränser, samt det ökade beroendet av dataprocesser och
e-handel gör att verksamheter ständigt riskerar att drabbas av
förluster på grund av brott eller hot. Exempel på sådana handlingar är bedrägerier, förskingring, förfalskning, svindel, dataintrång och databedrägerier. Statistik och internationella studier
visar att en stor del av dessa brott begås av den egna personalen.

Grundomfattning

KRISFÖRSÄKRING
Personal riskerar att råka ut olika typer av olyckor på sina arbetsplatser. Krisförsäkringen ersätter behandlingskostnad till följd
av t ex brand eller arbetsplatsolycka, överfall eller annan traumatisk händelse. Försäkringen omfattar kristerapi för personal som
drabbas av akut psykisk kris.

EGENDOMSFÖRSÄKRING
Försäkringen är en så kallad allriskförsäkring som gäller vid
plötslig och oförutsedd utifrån kommande skada. Naturligtvis gäller försäkringen för t.ex. smältaskador, även skador på
maskin varifrån smältan kommit ut vilket vanligtvis är undantaget, egna- och kunders verktyg m.m. Försäkringen omfattar
även viss egendom som inte anges i försäkringsbrevet med så
kallat fribelopp.
AVBROTTSFÖRSÄKRING
Avbrottsförsäkringen skyddar din rörelse och lämnar ersättning
för avbrott som uppstår till följd av en ersättningsbar egendomsskada t ex brand. Ersättning lämnas även för avbrott genom att leveransavtal ej kunnat fullföljas på grund av ersättningsbar brandskada hos kontrakterad kund eller leverantör.
ANSVARSFÖRSÄKRING
Försäkringen skyddar företaget mot skadeståndsanspråk som
kan uppstå till följd av att verksamheten eller sålda produkter
orsakar skada på person eller egendom. Vid skadeståndskrav åtar sig försäkringsgivaren att utreda och förhandla om
skadeståndets storlek, föra talan samt betala det skadestånd som
försäkringstagaren blir skyldig till.

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING
Rättsskyddsförsäkringen ersätter försäkringstagarens kostnader
för de rättsliga tvister som företaget är inblandad i. Försäkringen
ersätter ombuds- och rättegångskostnader.
OLJESKADEFÖRSÄKRING
Försäkringen omfattar skada på egen eller annans egendom genom
utströmmande olja eller annan miljöfarlig vätska.

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

Förmånliga tillvalsförsäkringar
MASKINFÖRSÄKRING
Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda yttre eller inre
skador i maskinerier och inventarier.
MASKINAVBROTTSFÖRSÄKRING
Maskinavbrottsförsäkringen skyddar mot det ekonomiska bortfallet av företagets täckningsbidrag p.g.a. det driftsavbrott som
uppstår om en försäkrad maskin havererar. Förutsättning för
avbrottsersättning är att maskinskada är ersättningsbar enligt
maskinskadevillkoret.

VD- & STYRELSEANSVARSFÖRSÄKRING
Försäkringen omfattar försvarskostnader samt eventuellt skadestånd vid krav riktade mot VD, styrelse och ledande befattningshavare.
(Försäkringsgivare för Gjuteriföreningens VD & Styrelseansvarsförsäkring är AIG.)

MILJÖANSVARSFÖRSÄKRING
I Sverige sker det årligen ca 2000 olyckor och tillbud där kemiska ämnen som är skadliga för miljön, växt och djurliv samt
människors hälsa är inblandade. Vid många fall har brandsläckvatten bidragit till negativ miljöpåverkan, då detta innehåller en
mängd olika giftiga ämnen. Traditionella miljöansvarsförsäkringar har i många fall visat sig bristfälliga och ger inte ett fullständigt skydd vid skador på egen egendom och miljön.
(Försäkringsgivare för Gjuteriföreningens Miljöansvarsförsäkring är AIG.)

TRANSPORTFÖRSÄKRING
När en vara transporteras utsätts den för risken att skadas
eller försvinna. Oavsett om transport sker med bil, järnväg,
båt eller flyg är transportörens ersättningsansvar alltid begränsat, vanligtvis per kilo. En varuförsäkring ersätter skador
som inträffar under transport. Försäkringen kan till exempel
träda in när fartyg förliser, en bil kör i diket samt om brott-,
kross- eller och stöldskador uppstår under transport, mellanlagring, lastning och lossning.
GARANTIFÖRSÄKRING
Garantier används av företag som ska lämna en säkerhet i
samband med fullgörande av ett kontrakt. Garantier används
vanligen inom bygg- och entreprenadbranschen, där du som
entreprenör ska lämna en säkerhet till beställaren i samband
med fullgörandet av en entreprenad samt den efterföljande
garantitiden. Även inom orderproducerande industri kan du
använda garantier, om t.ex. du som leverantör ska lämna säkerhet till köparen i samband med leveransen.
KREDITFÖRSÄKRING
Varje år förlorar företag miljardbelopp i uteblivna betalningar.
Orsakerna till dessa kundförluster är många. Alltifrån vanliga konkurser och ackord till det enkla faktum att kunden
upphör med verksamheten och slutar att betala eller att det
uppstår politiska oroligheter i köparlandet. Detta gäller vid

försäljning såväl på hemmamarknaden som export. En kreditförsäkring ger ditt företag ett omfattande skydd mot dessa
risker. Försäkringen innebär inte bara ett ekonomiskt skydd
när skadan väl är framme. Genom att vi löpande bevakar dina
kunders finansiella utveckling upptäcks negativa överraskningar i god tid vilket möjliggör en trygg tillväxt utan ökad risk.
(Försäkringsgivare för Gjuteriföreningens Kreditförsäkring är Euler Hermes.)

ÅTERKALLELSEFÖRSÄKRING
Företag kan enligt lagstiftning bli ålagda att återkalla produkter som är behäftade med fel. Försäkringen omfattar bl.a. kostnader för att varna, återkalla och destruera felaktiga produkter.
FORDONSFÖRSÄKRING
Oavsett ifall ni har några få tjänstebilar, truckar eller en större
fordonspark, vi hjälper er att se över och framförhandla anpassade fordonsförsäkringar.
PERSONFÖRSÄKRINGAR, PENSIONER OCH KAPITALPLACERINGAR
Liv-, Sjuk-, Olycksfall-, Barn-, Sjukvårdsförsäkringar, Pensionsrådgivning och Kapitalplaceringar för anställda eller egenföretagare är ett väldigt viktigt område. Vi sammarbetar med Max
Matthiessen inom detta område och på så vis får Gjuteriföreningens medlemsföretag tillgång till kvalificerad rådgivning
med lokal förankring genom över 400 medarbetare på 21 orter.

Kontakta oss för mer information
eller boka ett personligt möte.
Adekvat Försäkring

Telefon: 0470-70 40 50
E-post: sgf@adekvatforsakring.se
Webb: www.adekvatforsakring.se
Besöksadress: Linnégatan 23, 352 33 Växjö
Kundansvarig: Fredrik Ottosson
Direkt: 0470-70 40 51
E-post: fredrik.ottosson@adekvatforsakring.se

Kontakta oss

TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING
Komplett reseförsäkring som ger egendoms-, läkekostnadsoch olycksfallsskydd i samband med tjänsteresor både inrikes
och utrikes.

