FÖRETAGSFÖRSÄKRING
– en förmån för dig som är medlem i SFVF
Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF)
- branschorganisationen för alla Sveriges fordonsverkstäder!

Specialanpassad företagsförsäkring
SFVF har i samarbete med försäkringsförmedlaren Försäkringskompetens i Uppsala utarbetat en
mycket förmånlig företagsförsäkring. Utgångspunkten har varit att kunna erbjuda ett försäkringsskydd som på bästa tänkbara sätt tillgodoser medlemmarnas behov. Resultatet är en heltäckande
försäkringslösning med mycket konkurrenskraftig premie. Försäkringsgivare är Moderna
Försäkringar AB.
Försäkringens innehåll i korthet:
Egendomsförsäkring/allrisk
Försäkringen gäller med allriskomfattning. Det betyder att
ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd fysisk skada
på, eller förlust av, försäkrad egendom.
Försäkringen omfattar t ex maskiner, inventarier, varor,
pengar och värdehandlingar, kunders och anställdas
egendom.
Avbrottsförsäkring
Skulle du få ett avbrott i verksamheten efter till exempel
en brand eller annan ersättningsbar egendomsskada
lämnar avbrottsförsäkringen ersättning för den ekonomiska förlust som kan uppstå i samband med stillestånd.
Försäkringen omfattar även det avbrott som kan uppstå i
den försäkrade verksamheten pga. skada hos kund eller
leverantör som finns inom Norden.
Extrakostnadsförsäkring
Genom extrakostnadsförsäkringen kan du få ersättning
för merkostnader som kan uppstå för att upprätthålla den
försäkrade verksamheten i den omfattning den skulle
haft om skada inte inträffat, exempelvis hyra av tillfälliga
lokaler.
Ansvarsförsäkring inkl. miljöansvar
Försäkringen omfattar företagets skadeståndsansvar
för sak- och personskador. Detta regleras i svensk rätt
av bestämmelserna i gällande lagar och av rättspraxis.
Försäkringen gäller även för skada på hyrd fastighet och
miljöskada.

Överfallsförsäkring
Betalar det skadestånd som anställd inte kan få av den
gärningsman som utövat våld genom misshandel eller
annat uppsåtligt våld riktat mot innehavaren av företaget
eller dennes arbetstagare.
Omhändertagen egendom
Försäkringen ersätter skador på kunders egendom vid
bearbetning eller reparation. Exempelvis vid byte av
motor etc.
Tjänsteresa inkl avbeställningsskydd
Försäkringen omfattar den anställde som reser i tjänsten
och gäller för sak och personskada som försäkrad kan
drabbas av under en tjänsteresa.
Förmögenhetsbrott
Ersätter förlust som drabbar försäkringstagaren genom
anställd som i tjänsten gör sig skyldig till stöld, förskinggring, bedrägeri eller trolöshet mot huvudman. Försäkringen ersätter även skada vid dataintrång.
Hyrbil kunders fordon
Ersätter hyrbilskostnad under förlängd reparationstid pga
ersättningsbar skada på kunds bil i försäkringstagarens
vård.

Tilläggsförsäkringar
Fastighetsförsäkring
Försäkringen omfattar plötslig och oförutsedd skada på
fastigheter, byggnader samt fastighetsmaskiner.

Maskinförsäkring
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd inifrån
kommande skada på maskiner.

Flytande försäkring kunders fordon
Försäkringen ersätter skador på kunders fordon vid
provkörning eller parkering på angivet försäkringsställe.

Rättsskyddsförsäkring inkl skattemål och miljöbrott
Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga ombudsoch rättegångskostnader (arvode för advokat) vid tvist
som kan prövas av tingsrätt, fastighetsdomstol och andra
rättsinstanser. Försäkringen omfattar också skattemålstvister. Försäkringen gäller inom Norden.

Flytande försäkring fordonshandel
Försäkringen gäller för skada på fordonslager samt inkluderar lagstadgad trafikförsäkring för egenägda påställda fordon.

Oljeskada
Försäkringen gäller för skador på egendom som orsakats
av oberäknad utströmning från försäkrad cistern.
Krisförsäkring
Ersätter behandling i form av kristerapi efter rån, hot eller
överfall som polisanmälts, allvarlig olycksfallsskada eller
annan traumatisk händelse som exempelvis brand, explosion, trafikolycka, naturkatastrof, kapning eller terrorattack.

Kollektiv olycksfallsförsäkring
Försäkringen gäller för anställd personal och lämnar
ersättning vid olycksfallsskada som sker under arbetstid,
samt resa till-, och från arbete. Utöver invaliditetsersättning kan även läke-, tandskade-, och resekostnader
ersättas.
Entreprenadförsäkring
Försäkringen gäller med allriskomfattning för skada på
entreprenad och hjälpmedel. Befintlig egendom ingår
samt kostnader för åtkomst och återställande. Med detta
tillägg utökas även ansvarsförsäkringen att gälla vid
entreprenad.

Kombinerad företagsförsäkring

Basbeloppet (Bb) för 2019 är 46.500 kr

För denna försäkring gäller vid tecknandet/förnyelsen gällande villkorsedition av:
E10, A2001, A160, A740, K751, R1, R2, FB, A303, A305, A307, K69, T100, T110, AB-DF.
(Fribeloppen som anges i egendomsförsäkringens villkorspunkt 6.2.1 och i försäkringsbeviset ingår i nedanstående
belopp och gäller inte utöver nedanstående).
Nedan följer en försäkringsöversikt. För en fullständig beskrivning hänvisas till försäkringsvillkoren.
Försäkringsform /
Omfattning
Egendomsförsäkring

Försäkringsobjekt

Försäkringsbelopp

Självrisk

Maskiner, inventarier, egen bekostad fast
inredning, varor, kunders egendom.
Omfattar även hyrd, leasad och lånad egendom.

Valda försäkringsbelopp

Stöldbegärliga varor och kunders egendom

25 000 kr

Försäkrad egendom tillfälligt förvarad utanför
försäkringsstället

500 000 kr

Arkivalier, ritningar och datamedia

100 000 kr

Pengar och värdehandlingar:
•
förvarade i låst värdeskåp
•
förvarade på annat sätt inom försäkringsstället
•
vid rån och överfall

100 000 kr
10 000 kr
100 000 kr

Skadegörelse

Skada genom skadegörelse på lokal, ex. klotter

250 000 kr

0,2 Bb¹)

Glas inkl. skyltar

Samtliga, oavsett storlek
Skylt

450 000 kr
100 000 kr

0,2 Bb¹).

Transportförsäkring

Transporter av egen- och kunders egendom med
egna/lånade/leasade fordon.

250 000 kr / fordon

0,2 Bb¹)

Verktygsförsäkring

Gäller för verktyg, reservdelar, hjälpmedel och
varor
Skåpinredning i fordon samt släpfordon

200 000 kr / fordon

0,1 Bb

Nyckelförlustförsäkring

Ersätter kostnad för byte av lås i fastighet eller
fordon i samband med att omhändertagen nyckel
förkommit

450 000 kr vid låsbyte
fastighet
100 000 kr vid låsbyte
fordon

0,2 Bb¹)

Avbrottsförsäkring

Ersätter förlorat täckningsbidrag
Ansvarstid 12 månader

Samma som omsättning

Karens 24
timmar

Leverantörsavbrott

Ersätter förlorat täckningsbidrag vid egendomsskada hos kund eller leverantör inom Norden

1 000 000 kr

Karens 72
timmar

Extrakostnadsförsäkring

Extrakostnader för företaget vid avbrottsskada

500 000 kr

Karens 24
timmar

Ansvarsförsäkring inkl.
hyrd lokal

Geografisk omfattning: Norden

10 Mkr per skada, dock
max 20 Mkr per år

0,2 Bb¹)

Omhändertagen egendom, Bilverkstadsansvar

Ersätter skada på kunders fordon i samband med
reparation, service eller däckbyte

10 Mkr per skada, dock
max 20 Mkr per år

0,2 Bb¹)

Hyrbil kunders fordon

Ersätter hyrbilskostnad under förlängd reparationstid p g a ersättningsbar skada på kunds bil i
försäkringstagarens vård

400 kr/dag, max 30 dagar

Ingen självrisk

Oljeskadeförsäkring

Ersätter skada på egen och tredje man tillhörig
egendom vid skada genom oförutsedd utströmning
från cistern

700 000 kr

1 Bb

Miljöskadeförsäkring

Ansvarsförsäkring miljöskada enligt miljöbalken

2 Mkr

0,5 Bb¹)

Rättsskyddsförsäkring inkl
skattemål och miljöbrott

Geografisk omfattning: Inom Europa
Skattemål samt miljöbrott gäller inom Sverige

5 Bb, max 25 Bb per år
Samtliga anställda

0,2 Bb, och 20%
av överstigande
skadebelopp

•
•
•
•
•
•

Brand
Inbrott
Vatten
Allrisk
Maskin
Rån

0,2 Bb¹). Om
inget annat anges
i villkoren

50 000 kr / fordon

Förmögenhetsbrott

Ersätter förmögenhetsbrott inom Norden.
Försäkringen gäller även för förmögenhetsbrott
genom anhörig.

1 Mkr

0,5 Bb

Kundolycksfall

Ersätter kund som drabbats av personskada i
försäkrads lokal

10 Bb

Ingen självrisk

Överfall

Ersättning vid personskada genom misshandel

300 000 kr

Ingen självrisk

Kris

Extrakostnader för krishantering efter akut
psykisk kris

10 behandlingstillfällen,
max 25 000 kr/anställd
och 500 000 kr/
skadetillfälle

Ingen självrisk

Tjänstereseförsäkring inkl
avbeställningsskydd

Avser tjänsteresor och tjänsteärenden i hela
världen

Samtliga anställda

Ingen självrisk
exkl rättsskyddet

Vid försäkring av fastighet

För denna försäkring gäller vid tecknandet/förnyelsen gällande villkorsedition av: E10, E100
Försäkringsform /
Omfattning

Försäkringsobjekt

Försäkringsbelopp

Självrisk

Merkostnader
myndighetskrav

Ersätter merkostnader för att anpassa byggnad
efter skada enligt krav från myndighet

800 000 kr

0,2 Bb¹)

Fastighetsmaskin

Ersätter maskinskada på ex ventilation eller hiss

Ingen begränsning

0,2 Bb¹)

Saneringsavtal

Ersätter sanering av bostäder och kontor

Ingen begränsning

Ingen självrisk

Husbocksförsäkring

Ersätter sanering och reparation av försäkrad
byggnad

4 Mkr

Ingen självrisk

1) Normal grundsjälvrisk är 0,2 Bb. Annan grundsjälvrisk kan väljas.

Övrigt
Hit vänder du dig vid inträffad skada
Moderna Försäkringar, Företagsskador
FE 380
106 56 STOCKHOLM
Telefon: 0200-21 21 20
E-post: foretagsskador@modernaforsakringar.se
Vid akut skada utomlands kontaktas:
Falck Global Assistance +46 8 684 128 88
Vill du teckna försäkring eller veta mer?
Försäkringskompetens i Uppsala AB
Tel 018 – 37 01 45
E-post: info@fkomp.com
www.fkomp.com
Försäkringsgivare
Moderna Försäkringar, Org.nr. 516403-8662
Filial till Tryg Forsikring A/S, CVR-nr. 24260666

Försäkringskompetens
Försäkringskompetens är försäkringsförmedlaren som alltid
står på försäkringstagarens sida i förhandlingar
gällande såväl försäkringsvillkor som skadeersättningar.
Vi samarbetar med samtliga större försäkringsbolag
på marknaden beträffande företagsförsäkringar. Som
försäkringsförmedlare står Försäkringskompetens
under tillsyn av Finansinspektionen vars uppgift är att
kontrollera banker, försäkringsbolag, och försäkringsförmedlare. Försäkringskompetens är medlem i
Svenska Försäkringsförmedlares Förening.
Mer information finns på www.fkomp.com

Moderna Försäkringar
Moderna Försäkringar är en del av Tryg, en av Nordens
största sakförsäkringskoncerner. Mer information
finns på: www.modernaforsakringar.se
Moderna Försäkringar är en dynamisk försäkringsaktör som
levererar trygghet till moderna människor och
företag. Vi gör det genom att kombinera erfarenhet
och nytänkande för att erbjuda konkurrenskraftiga
och flexibla lösningar, som är enkla att förstå och
smidiga att hantera.

