SVERIGES TVÄTTERIFÖRBUND

Företagsförsäkring
FÖRMÅN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I TVÄTTERIFÖRBUNDET

En tvättäkta
Företagsförsäkring
Sveriges Tvätteriförbund har i samarbete med
försäkringsförmedlaren Försäkringskompetens i
Uppsala utarbetat en mycket förmånlig gruppförsäkring.
Utgångspunkten har varit att hitta en försäkring
som på bästa tänkbara sätt tillgodoser förbundets
medlemmar. Resultatet är en heltäckande försäkring med
konkurrenskraftig premie. Försäkringsgivare är
Ålands Försäkringar.

Försäkringens innehåll i korthet:

• Egendomsförsäkring/allrisk

Försäkringen gäller med allriskomfattning. Det betyder att

annat uppsåtligt våld i samband med tjänsten. Försäkringen gäller

eller förlust av, försäkrad egendom. Försäkringen omfattar t ex

under förutsättning att den anställde är berättigad till skadestånd.

och anställdas egendom. Försäkringen gäller även för egendom på
hemmakontor.

• Avbrott inklusive extrakostnader

Avbrottsförsäkringen lämnar ersättning för det avbrott i verksamheten
som kan uppstå till följd av en ersättningsbar egendomsskada,
exempelvis ekonomisk förlust vid driftstörning efter brand.
Även om du kan flytta och bedriva verksamheten på annan plats utan
något längre avbrott kan det ändå medföra en del extrakostnader
vid en sådan händelse, såsom dubbla hyror.

Ansvarsförsäkring

• Oljeskada

Försäkringen gäller för skador på egendom som orsakats av
oberäknad utströmning från försäkrad cistern.

• Kollektiv olycksfall

Försäkringen gäller om den anställde drabbas av olycksfallsskada
under arbetstid, samt vid resa till och från jobbet.

• Tjänsteresa

Försäkringen omfattar den anställde som reser i tjänsten och gäller
för sak och personskada som försäkrad kan drabbas av under en
tjänsteresa.

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.

• Kundolycksfall

Tilläggsförsäkringar:

• Förmögenhetsbrott

Försäkringen ersätter företagets förluster som en anställd kan

Försäkringen gäller om en kund som vistas i din butik råkar ut

förorsaka genom vissa typer av förmögenhetsbrott, till exempel

för olycksfall som leder till personskada. Med olycksfall avses

förskingring, trolöshet mot huvudman, bedrägeri eller stöld.

kroppsskada som en person ofrivilligt drabbas av genom plötslig
yttre händelse som inte orsakas av överfall, misshandel eller annat
uppsåtligt våld.

• Rättsskyddsförsäkring

• Maskin/maskinavbrott

Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda inifrån kommande
skador som drabbar företagets maskiner. Försäkringen lämnar
också ersättning för det avbrott i verksamheten som uppstår till

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga ombuds- och

följd av en ersättningsbar maskinskada, exempelvis ekonomisk

rättegångskostnader (arvode för advokat) vid tvist som kan

förlust vid kullagerhaveri i maskin. I grundförsäkringen ingår

prövas av tingsrätt, fastighetsdomstol och andra rättsinstanser.

maskinskadeförsäkring upp till 40 000 SEK.

Försäkringen omfattar också skattemålstvister.

•

Försäkringen gäller om en anställd skadas genom misshandel eller

ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd fysisk skada på,
maskiner, inventarier, varor, pengar och värdehandlingar, kunders

•

• Överfall

Kris

• Sjukavbrott

Försäkringen lämnar ersättning om en anställd blir arbetsoförmögen

Försäkringen omfattar kristerapi om någon anställd drabbas av

på grund av sjukdom eller olycksfall som berättigar till sjuk-, eller

akut psykisk kris i tjänsten på grund av en traumatisk händelse som

aktivitetsersättning och som leder till ett avbrott i verksamheten.

exempelvis rån, brand eller överfall. Försäkringen ersätter också

Försäkringen gäller även vid dödsfall.

behandlingar av legitimerad psykolog.

Kombinerad företagsförsäkring

För denna försäkring gäller vid tecknandet/förnyelsen gällande editioner av villkoren:
SVAA, SVS2, SVKF, SVAO, SVKO, SVEK, SVOS, SVKL, SVKO, SVKR, SVÖF
Nedan följer en försäkringsöversikt. För 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.

Samma som omsättning,
alternativt högre valt
belopp3.)

Stöldbegärlig egendom inkl. kunders egendom

80 000 kr

Försäkrad egendom tillfälligt förvarad utanför
försäkringsstället
Egendom i anställds bostad

800 000 kr
1 Bb

Ritningar, arkivalier, datamedia

200 000 kr

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

1 Bb
0,2 Bb
2 Bb

Maskinskadeförsäkring

Ersätter skada på försäkrade maskiner genom
plötslig och oförudsedd inifrån kommande händelse.

40 000 kr alternativt högre
valt belopp

0,2 Bb1.)

Självriskskydd

Ersätter självrisk i kunds hemförsäkring om egendom
skadas genom plötslig och oförutsedd händelse i
försäkringstagarens lokaler eller under transport

20 000 kr

Ingen självrisk

Krisförsäkring inkl. ersättare

Extrakostnader för krishantering i samband
med ex rån, hot eller överfall

10 behandlingstillfällen per
skada. 0,5 Bb för ersättare

Ingen självrisk

Överfallsförsäkring

Ersättning för personskada genom misshandel

1 000 000 kr

Ingen självrisk

Glas inkl. skyltar

Samtliga, oavsett storlek
Skylt

10 Bb
2 Bb

0,2 Bb1.)

Skadegörelse

Skada genom skadegörelse på förhyrd lokal

2 Bb

0,2 Bb1.)

Avbrottsförsäkring

Ersätter förlorat täckningsbidrag
Ansvarstid 12 månader

Samma som omsättning3.)

Karens 24 timmar 2.)

Extrakostnadsförsäkring

Extrakostnader för företaget vid avbrottsskada

400 000 kr

0,2 Bb1.)

Ansvarsförsäkring inkl.
Hyresgästansvar

Geografisk omfattning: Hela världen exkl. USA/
Kanada

10 Mkr per skada, dock
max 20 Mkr per år. 5 Mkr
vid skada på hyrd lokal

0,2 Bb1.)

Omhändertagen egendom

Ersätter ansvarsskada på egendom under
behandling

50 Bb

0,2 Bb1.)

Oljeskadeförsäkring

Skada på egen- och tredje man tillhörig egendom till
följd av utströmning av vätska under förutsättning att
skadan ej kan ersättas enligt villkor SVKF

15 Bb

1 Bb

Kundolycksfall

Personskada som uppkommer genom olycksfall
inom försäkringsstället

1 Bb

Ingen självrisk

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Omfattar företag med upp till 10 anställda under
arbetstid samt resor till och från arbetet

20 Bb vid 100 % ekonomisk
invaliditet

Ingen självrisk

Rättsskyddsförsäkring inkl.
skattemål och tvist vid
miljöbrott

Geografisk omfattning: Inom EU

5 Bb, max 50 Bb per år

20% av skadebeloppet, dock
lägst 0,2 Bb

Transportförsäkring

Transporter med egna/leasade registreringspliktiga
fordon inkl. kunders egendom

80 000 kr

0,2 Bb1.)

•
Allrisk
•
Rån
•
Vatten
•
Allrisk
Exkl. inifrån kommande
skadehändelse.
Se. Maskinskadeförsäkring

0,2 Bb1.) om inget annat anges
i villkoren
Vid inbrott sänks självrisken
med 0,1 Bb om centralanslutet
larm finns installerat och i
funktion vid skadetillfället

1.)

Normal grundsjälvrisk är 0,2 Bb. Vald grundsjälvrisk för denna försäkring framgår av framsidan av detta försäkringsbevis.
Om avbrottstiden varar längre än karenstiden tillämpas självrisk och avbrottet räknas från tidpunkten för egendomsskadan.
3.)
Maximal skadeersättning som kan utgå ur denna försäkring är 100 MSEK per skada gemensamt för egendom och avbrott.
2.)

Villkor Tjänstereseförsäkring

För denna försäkring gäller Fullständiga villkor Tjänstereseförsäkring Europeiska ERV

Försäkringsform/
Omfattning
Tjänstereseförsäkring inkl.
avbeställningsskydd

Försäkringsobjekt
Avser tjänsteresor i hela världen

Försäkringsbelopp

Självrisk

Samtliga anställda max 90
dagar / resa

Ingen självrisk exkl.
rättsskyddet

För att åtnjuta inbrottslarmrabatt krävs att
•

Larmet är vidarekopplat till bemannad larmcentral

•

Väsentliga delar av samtliga i försäkringsbrevet angivna försäkringsställen skyddas av larmet.
(Med “väsentliga delar” avses här samtliga kontorsytor samt lokaler där stöldbegärlig egendom
förvaras oavsett om det avser varor, kunders egendom eller egna maskinerier/inventarier.)

Försäkringskompetens

Försäkringskompetens är försäkringsförmedlare och står alltid 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.

Ålands Försäkringar

Ålands Ömsesidiga har sedan 1866 vuxit till det dominerande sakförsäkringsbolaget på
Åland. Med en solvensprocent på över 500% och ett heltäckande återförsäkringsskydd
är det helt svenskspråkiga bolaget extremt solitt och genom sin ömsesidiga bolagsform
saknas direkt vinstsyfte. Ålands Ömsesidiga är sedan några år också verksamma på den
Svenska marknaden, där bolaget gjort sig känt för sina förmånliga villkor samtidigt som man
specialiserat sig på gruppförsäkringslösningar av den typ som nu erbjuds företagen inom
Tvätteriförbundet. För att trygga en snabb och smidig skadereglering har ett nära
samarbete etablerats med Skadekonsult i Stockholm, som är rikstäckande genom nätverk
av skadebesiktare över hela landet.

Europeiska ERV

Europeiska ERV bildades 1920 och är idag en av de största aktörerna på den Nordiska
marknaden för privat-, och tjänstereseförsäkring samt försäkring för utlandsstationerade.
Europeiska ERV försäkrar årligen 3,5 miljoner resenärer runt om i världen och är sedan
1995 ett helägt dotterbolag till European International Holding A/S med säte i Köpenhamn.

Var vänder jag mig vid inträffad skada?
Skadekonsult AB
Box 12810
112 97 Stockholm
Tel: +46 (0)8-737 85 00
Fax: +46 (0)8-737 09 60
E-post: claims@skadekonsult.se

Vid skada gällande tjänsteresemomentet kontakta Euro-Alarm Tel: +46 (0)770-45 69 19

Vill du teckna försäkring eller veta mer?
Försäkringskompetens i Uppsala AB
Tel: +46 (0)18-37 01 45
Fax: +46 (0)18-490 32 73
E-post: info@fkomp.com
www.fkomp.com

