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Att vara rätt försäkrad kan vara avgörande för dig som är företagare. Rätt
försäkrad kan du till exempel driva verksamheten vidare om något skulle
hända. Men olika typer av verksamheter utsätts förstås för olika risker.
Därför anpassar vi din företagsförsäkring så att den passar den verksamhet
du bedriver. Du får ett generöst skydd med rätt innehåll och slipper betala
för det du inte behöver.
Den här försäkringen passar dig som har ett mindre företag med upp till fem årssysselsatta
och en högsta årlig omsättning på tio miljoner kronor.

Ingår alltid i grundförsäkringen
Egendomsskydd

Ersättning för skador på maskiner och
saker som tillhör företaget.

Första risk, det vill säga alltid rätt ersättning upp till ditt valda försäkringsbelopp.

Ersättning för företagets saker som ni
har med er även utanför arbetsplatsen.

Allrisk (drulleförsäkring) för företagets
saker på arbetsplatsen.

Ansvarsförsäkring

Skadestånd för en person- eller sakskada.
Överfallsförsäkring

Ersättning om du blir utsatt för fysiskt våld.
Krisförsäkring

Tio besök hos psykolog efter ersättningsbar sakskada.
Rättsskyddsförsäkring

Ersättning för ombuds- och rättegångskostnader vid tviste- och skattemål.
Avbrotts- och extrakostnadsförsäkring

Ersättning för uteblivna intäkter och extra kostnader vid ersättningsbar skada.
Skydd vid tjänsteresa

Tjänstereseförsäkring med bland annat resgods-, ansvars-, sjuk- och olycksfallsförsäkring för resor upp till 150 dagar.
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Vi lämnar
förslag och
du
väljer

Anpassning efter behov

Utöver grundförsäkringen anpassas försäkringen till ditt företags verksamhet. Vi presenterar alternativ för dig och du väljer det som passar
dig bäst. Smidigt, smart och enkelt! Här är några exempel:
Frisören
Helena driver en skönhets- och frisörsalong med 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.
Butiksägarna
Lars och Tina har en butik där de säljer ekologiska matvaror. De har tre anställda.
Eftersom de är i livsmedelsbranschen omfattar deras försäkringslösning även ett
skydd som ger ersättning om de tvingas stänga på grund av en epidemi.
Elektrikern
Urban är elektriker och jobbar i olika flerfamiljsfastigheter. Eftersom han har hand
om många huvudnycklar har han kompletterat med en nyckelförlustförsäkring.
Konsulten
Annika är it-konsult och jobbar åt många olika uppdragsgivare. I hennes försäkringsskydd ingår en försäkring för ren förmögenhetsskada som är anpassad
efter branschens krav.

Ring 0771-950 950
Vi går igenom försäkringen och ger förslag, så att du får rätt
skydd till ditt företag. Läs mer på folksam.se/smaforetag

