Lite begreppsförklaringar
EGENDOM, ALLRISK - på fasta försäkringsställen - omfattar maskiner/
inventarier samt varor och kunders
tillhörigheter

•

EGENDOM, ALLRISK - på arbetsområde
- omfattar bl a arbeten och material,
egna, inlånade & hyrda hjälpmedel,
företagets verktyg under transport

•

ANSVAR - skadeståndskrav till följd
av sak- & personskada, ren förmögenhetsskada e t c

•

AVBROTT - avbrott i verksamsheten på
grund av ersättningsbar egendomskada

•

ROT-FÖRSÄKRING - skada på befintlig
fast & lös egendom

•

RÄTTSSKYDD - ombuds- och rättegångskostnader

•

FÖRMÖGENHETSBROTT - stöld,
förskingring eller bedrägeri av anställd
eller anlitat företag

•

TJÄNSTERESA - anställda, ägare samt
styrelseledamöter

•

KRISSKYDD - ersätter terapibehandling
efter ersättningsbar egendomsskada
inom och utanför försäkringslokal

•

FASTIGHETSFÖRSÄKRING - I din
företagsförsäkring ingår inte byggnaden som du bedriver din verksamhet i.
Därför bör du, om du själv äger fastigheten teckna en separat fastighetsförsäkring

•

KONSULTANSVAR- Konsultansvar är en
försäkring för dig som bedriver rådgörande verksamhet. Konsultansvaret
ersätter förutom person- och sakskada
även ren förmögenhetsskada som du
kan bli skadeståndsskyldig för. I trädgårdsanläggarnas försäkring ligger
en kunsultansvarsförsäkring med ett
försäkringsbelopp på 1 Mkr, om du bedriver rådgörande verksamhet i större
skala bör du dock utöka försäkringen

med en konsultansvarsförsäkring som
följer kraven på ansvarsförsäkring
som ställs i ABK09. Med rådgivande
verksamhet avses enbart utförande av
beräkningar, ritningar, beskrivningar
råd eller anvisningar.
•

FULLGÖRANDEGARANTI / PROJEKT Fullgörandegaranti under entreprenadtiden skyddar beställaren från extrakostnader, viten och skador som kan
uppstå då entreprenören inte fullgör
sitt åtagande.

•

BYGGHERREANSVAR MILJÖANSVAR Gäller för den försäkrade i egenskap av
byggherre och då han i kontrakt övertagit byggherrens ansvar enligt miljöskadelagen. I försäkringen ingår skydd
avseende grundvattenförändring, ren
förmögenhetsskada samt skydds- och
förstärkningsåtgärder.

•

UTÖKNING ROT-FÖRSÄKRING -  Rotförsäkring = Skada på befintlig egendom
vid reparation, om- eller tillbyggnad
(Allriskförsäkring). (I den befintliga
företagsförsäkringen finns ett grundskydd med rotförsäkring belopp 5
miljoner) Önskar man ett större försäkringsbelopp så kan man utöka denna
försäkring.

Företags- och
entreprenadförsäkring
för medlemsföretag

Vill du veta mer?
Kontakta vår försäkringsservice hos Willis
Telefon:		
E-post: 		
com
Adress:
		

08-546 359 79
forsakringsservice@willis.
Box 7273
103 89 Stockholm

Upplaga 1, 2016-11-16

•

Företags- och Entreprenadförsäkring
Vi vill att våra medlemmar ska känna sig trygga i vetskapen om att de är rätt
försäkrade. Det finns en uppsjö av olika försäkringar på marknaden där momenten
heter samma sak men villkoren skiljer sig åt mellan försäkringsbolagen.
Tillsammans med vår försäkringsmäklare, Willis
AB, har vi därför tagit fram en företags- och
entreprenadförsäkring för våra medlemsföretag.
Resultatet blev en försäkringslösning som är
både prisvärd och har en bred omfattning som
täcker de flesta av våra medlemmars företagsförsäkringsbehov. Nedan finner du en översikt över

försäkringen. Lösningen är dessutom flexibel och
går att utöka vid behov.
För frågor, prisuppgift, administration och övrig
service kring försäkringarna svarar vår försäkringsservice hos Willis. Försäkringsgivare är
Svedea och de är även de som skadereglerar.

Försäkringens omfattning forts.
Försäkringstyp		Försäkringsobjekt			Försäkringsbelopp
EGENDOM,
ALLRISK
     
(Arbetsområde)
Grundsjälvrisk 0,2 Bb
         

Försäkringens omfattning

Försäkringstyp		Försäkringsobjekt			Försäkringsbelopp
EGENDOM,		 • Maskinerier och Varor
ALLRISK				- inkl. lånad och leasad
(fasta       
   
  egendom samt ej
försäkringsställen)        
  trafikförsäkringspliktiga  
Grundsjälvrisk 0,2 Bb            
  motorfordon/motorredskap
- Avmonterad fordonsdel
  
  som ej ingår i motor   
  fordonsförsäkringen
- Allriskskada på dator med
  
  därtill hörande utrustning och
  
  datamedia
- Stationär utrustning i servicebil
• Ritningar, arkivalier, datamedia 10 Bb
• Pengar och värdehandlingar
- förvarade i låst värdeskåp
1 Bb
         
- förvarade på annat sätt
- vid rån eller överfall i lokalen
• Varor och Kunders egendom  
    även under transport
• Arbetstagares egendom
• Förhyrd lokal
- skadegörelse på förhyrd
         
   byggnad eller lokal
• Glas - i egen eller förhyrd  
   byggnad
• Skylt - skylt med tillhörande   
   armatur och stativ      
• Transport av egen och hyrd egendom
   med egna och leasade fordon.
• Hyrda oregistrerade motorfordon/
    redskap under transport
• Krisbearbetning vid rån eller överfall
• Låsbyte i samband med nyckelförlust

Fullvärde *
         

10 Bb

0,2 Bb
2 Bb
Fullvärde*
0,2 Bb/anställd
30 basbelopp
Ingår
Ingår     
10 Bb
max 800 000 kr/skada
10 Behandlingar/försäkrad
10 Bb/skada

SPECIALFÖRSÄKRING

• Allrisk bärbar dator, läsplatta,
   smartphones

0,5 Bb per skada
(Självrisk 0,1 Bb)

EGENDOM SPECIAL

• Hemmakontor

40 000 kr

RÄTTSSKYDD

• Ombuds- och rättegångskostnader

10 Bb per skada max 20 Bb/år

* Fullvärde = Max 30% av årsomsättningen, lägst 2 Mkr och högst 15 Mkr

• Arbeten och material samt varor för
    entreprenaden
• Merkostnader för forceringsåtgärd
• Åtkomst- och återställandekostnader
• Egna, inlånade och uthyrda hjälpmedel
    samt ej trafikförsäkringspliktiga  
    motorfordon/motorredskap
• Låsbyte i samband med nyckelförlust
• Arbetstagares egendom
• Transport av egen och hyrd egendom
    till och från arbetsområde
• Förlängd ansvarstid 10 år efter
    entreprenadens godkännande
• Ritningar, arkivalier, datamedia 2 Bb
• Pengar och värdehandlingar
- förvarade i låst värdeskåp
- vid rån eller överfall

Fullvärde *
20% av skadekostnad max 50 Bb
5 Mkr
Fullvärde *
10 Bb/skada max 20 Bb/år
0,2 Bb/anställd
15 Bb
10 Mkr/skada max 20 Mkr/år

1 Bb
1 Bb

ROT-FÖRSÄKRING

• Skada på befintlig fast och lös
2 Mkr
    egendom tillhörande beställare,
    hyresgäst eller boende						

ANSVAR

• Skadeståndskrav till följd av sak10 Mkr/skada max 20 Mkr/år
    och personskada samt produktansvar
• Miljöskadeansvar inkl ren
1 Mkr/år
    förmögenhetsskada
• Byggherreansvar, byggnadsarbeteMax 2 Mkr per skada/år
    och schaktning utan sprängning
• Konsultansvar
1 Mkr per skada/år
(Självrisk 0,5 Bb)
• gäller för samtliga verktyg som är
10 Bb per skada
   avsedda att medföras utanför försäkrings- (Självrisk 2 500 Kr)
   tagarens lokal. Gäller även hyrd, leasad
   eller lånad egendom som försäkringstagaren
   enl. avtal är skyldig att försäkra.

    
		

VERKTYGSFÖRSÄKRING

AVBROTT
• Avbrott i verksamheten p g a
            
   
   ersättningsbar egendomsskada
			 inkl extrakostnader
		
SJUKAVBROTT
			

Max 300 Bb
(karenstid 24 timmar,
ansvarstid 12 mån)

  

    

• Sjukavbrott, arbetsoförmåga
1 Bb/mån,
   eller dödsfall				(karenstid 1 mån,
(gäller för tre nyckelpersoner i företaget) ansvarstid 6 mån)

KOLLEKTIV OLYCKSFALLS- • Försäkringen omfattar skada som drabbar Dödsfall: 20 000 Kr
FÖRSÄKRING
   anställd i tjänst. Geografisk omfattning
Med.icinsk Invaliditet: 200 000 Kr
   Norden
Ekonomisk invaliditet:200 000 Kr
FÖRMÖGENHETSBROTT     

• Stöld, förskingring eller bedrägeri av
    anställd eller anlitat företag

KUNDOLYCKSFALL

• Gäller för skada i den försäkrades Max 10 Bb per skadetillfälle
   lokaler
(ingen självrisk)

1 Mkr
(Självrisk 0,5 Bb)

ÖVERFALL		 • Skada genom överfall

Max 60 000 per skada
(ingen självrisk)

TJÄNSTERESA

Dödsfall: 6 Bb
Invaliditet: 20 Bb

• Anställda, ägare samt styrelse   ledamöter

Observera att ovanstående endast är en sammanfattning av försäkringens omfattning, vid skadereglering är det de fullständiga försäkringsvillkoren som tillämpas. Villkor kan beställas från Trädgårdsanläggarna i Sveriges försäkringsservice hos Willis alternativt e-post forsaringsservice@willis.com.

