
Startaföretagsförsäkring
För dig som nyligen startat företag och behöver försäkra din verksamhet

Nystartat företag
Det är mycket att ta ställning till när man startar företag och det är 
många gånger svårt att veta vad som behövs. Vi erbjuder därför en 
försäkringslösning som är tänkt under en uppstartsperiod. Försäk-
ringen ger ett brett skydd och passar de flesta företag. 

Den här informationen ger en översikt av vad försäkringen 
innehåller. 

Vem kan teckna försäkringen?
Försäkringen kan tecknas för dig som startat ett företag under de 
senaste 12 månaderna och som har högst fem anställda.

Försäkringstid
Startaföretagsförsäkringen gäller i sex månader och upphör därefter. 
Det är inte möjligt att förnya denna försäkring, däremot så kommer  
vi att kontakta dig under sexmånadersperioden för en diskussion om 
dina fortsatta försäkringsbehov.    

Försäkringen innehåller ett brett skydd 
 Egendomsförsäkring (inklusive allriskförsäkring)
 Allriskförsäkring på arbetsområde
 Avbrottsförsäkring 
 Ansvarsförsäkring  
 Rättsskyddsförsäkring (inklusive miljöbrott)
 Förmögenhetsbrottsförsäkring
 Ansvarsförsäkring för rådgivande konsulter 
 Tjänstereseförsäkring 
 Kyl-och frysförsäkring 
 Olycksfallsförsäkring 
 Kundolycksfallsförsäkring 
 Krisförsäkring 

Giltighetsområde 
Försäkringen gäller i Sverige på den adress där du bedriver din verk-
samhet och den plats där du utför arbete (arbetsområde). 

Egendomsförsäkring 
Försäkringen gäller för företagets egendom, till exempel maskiner, 
inventarier (maskinerier) och varor. 

Av tabellen nedan framgår vilken egendom som ingår och vilka 
högsta ersättningsbelopp som gäller.
 Maskinerier och varor  500 000 kr
 Varor i kyl och frys  50 000 kr
 Ritningar, arkivalier och datamedia 80 000 kr
 Pengar och värdehandlingar

 - förvarade i värdeskåp 80 000 kr
 - förvarade på annat sätt 8 000 kr
 - vid rån eller överfall 80 000 kr
 Kunders egendom 80 000 kr
 Arbetstagares egendom

 – per person 8 000 kr
 Skada på hyrd lokal

 - Vid ansvar enligt hyreskontrakt 80 000 kr
Det sammanlagda ersättningsbeloppet för egendoms- och avbrotts-
skador är vid varje skadetillfälle begränsat till 500 000 kronor. 
Beloppen i tabellen ovan kan således inte läggas ihop.  
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Detta är en översiktlig information om försäkringen. 
En fullständig beskrivning finns i försäkringsvill-
koren, där omfattning, undantag och begränsningar 
framgår i detalj. Det är de fullständiga villkoren som 
gäller vid en skada. Försäkringsvillkoren finns på vår 
webbplats. Du kan också kontakta oss så mailar 
eller skickar vi dem till dig. Vi lämnar rådgivning om 
denna försäkring. 

Förutom denna information om försäkringen 
finns ytterligare information som är viktig för dig  
att känna till och ta del av. Det gäller information 
om hur vi behandlar dina personuppgifter, hur du 
ska göra om du inte är nöjd med vår behandling av 
ditt ärende, information om Länsförsäkringar med 
mera. Se dokumentet Viktig allmän information. 
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Allriskförsäkring på arbetsområde
Försäkringen gäller för dina arbeten som du utför åt kund, till exem-
pel ombyggnationer, installationer, reparationer eller andra service-
uppdrag. Hjälpmedel ingår i försäkringen.

Skadeorsaker som berättigar till ersättning
Försäkringen ger ett skydd vid skador som kan uppstå vid bland 
annat brand, storm, översvämning, vattenskador, inbrott, rån och 
skadegörelse. Dessutom ingår ett skydd för oförutsedda 
skadehändelser (allriskförsäkring). 

Begränsningar 
Försäkringen gäller inte för all typ av egendom. Till exempel gäller 
försäkringen inte för byggnader, motorfordon, båtar eller luftfartyg 
(såsom bland annat drönare). 

För stöldbegärliga varor, t ex datorer och mobiltelefoner,  
är ersättningsbeloppet begränsat till 25 000 kronor vid inbrott.

Tänk på 
I villkoren finns säkerhetsföreskrifter som måste vara uppfyllda för 
att du inte ska riskera att få avdrag på ersättningen vid en skada. Till 
exempel finns säkerhetsföreskrifter för att förhindra inbrott och 
brand. 

Se även till att säkerhetskopiera företagets datainformation och 
förvara den så att original och kopia inte riskerar att skadas vid 
samma tillfälle. 

Avbrottsförsäkring
Om ditt företag drabbas av ett avbrott i verksamheten till följd av en 
ersättningsbar egendomsskada, till exempel en brand, kan du få 
ersättning för den ekonomiska förlust företaget gör. Försäkringen 
ersätter dels extrakostnader för att hålla verksamheten ingång och 
dels den ekonomiska förlust som drabbar din verksamhet. 

Ansvarsförsäkring 
Ansvarsförsäkringen gäller vid skadeståndskrav för person- eller 
sakskador som uppstår i samband med verksamheten eller genom fel 
hos de produkter som ditt företag har levererat (produktansvar). 

Om företaget krävs på skadestånd så hjälper vi dig att utreda 
skadeståndsfrågan, förhandla med din motpart, svara för eventuella 
rättegångskostnader och betala eventuellt skadestånd. Ansvars-
försäkringen gäller för skada som inträffar i Norden.

Ansvarsförsäkring för rådgivande konsulter  
Försäkringen gäller vid skadeståndskrav för person-, sak- och ren 
förmögenhetsskada som kan uppstå i företagets rådgivande 
verksamhet. 

Rättsskyddsförsäkring 
Om ditt företag hamnar i en tvist kan du behöva anlita juridisk hjälp, 
till exempel en advokat. Försäkringen gäller för de flesta tvistemål 
och för vissa skattemål. Den gäller även för miljöbrott.

Rättsskyddförsäkringen kan ersätta ombuds- och 
rättegångskostnaderna.  

Förmögenhetsbrottsförsäkring
Om någon anställd skulle begå ett brott i tjänsten som drabbar 
företaget ekonomiskt, till exempel stjäl pengar eller varor, kan 
försäkringen ge ersättning. Försäkringen gäller även för skada till 
följd av dataintrång i ditt företag då till exempel system, program  
och information förstörs. 

Tjänstereseförsäkring 
Vid tjänsteresa ersätter försäkringen bland annat kostnader som 
beror på sjukdom eller olycksfall eller skada på resgods. 

Moment/Avsnitt Försäkringsbelopp Självrisk

Egendomsförsäkring (inklusive allriskförsäkring) 
Allriskförsäkring på arbetsområde
Avbrottsförsäkring

500 000 kr 1 400 kr
 
Karens 24 timmar

Ansvarsförsäkring 10 000 000 kr 4 500 kr

Ansvarsförsäkring för rådgivande konsulter 500 000 kr 10 000 kr

Rättsskyddsförsäkring (inklusive miljöbrott) 200 000 kr
8 000 kr plus 20% av kostnaderna 
som överstiger 8 000 kr

Förmögenhetsbrottsförsäkring 500 000 kr 10 000 kr

Tjänstereseförsäkring max 50 resdygn Ingen självrisk förutom rättsskydd*

Olycksfalls- samt kundolycksfallsförsäkring 100 000 kr Ingen självrisk

Kristerapiförsäkring 10 besök Ingen självrisk 

Tabellen nedan är en sammanställning av högsta ersättning och självrisker

*självrisken är 20 % av kostnaderna men lägst 1 500 kr
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Om dina uppgifter ändras
Det är viktigt att du kontaktar oss om någon uppgift som du lämnat 
till oss förändras. Oriktiga uppgifter kan påverka din möjlighet att få 
ersättning om något skulle hända.

Avtalet och avtalstiden
Försäkringens giltighetstid framgår av försäkringsbrevet. Svensk lag 
tillämpas på avtalen och tvister mellan parterna kan prövas av allmän 
domstol. All kommunikation sker på svenska.

Kyl- och frysförsäkring
Försäkringen ersätter skada på varor i stationär eller mobil kyl- eller 
frysenhet som plötsligt upphör att fungera. 

Olycksfalls- samt kundolycksfallsförsäkring
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som drabbar dig eller dina 
anställda under arbetstid. Den ersätter medicinsk invaliditet, ger 
dödsfallsersättning och ersätter vissa kostnader. 

Försäkringen omfattar även olycksfallsskada som drabbar en 
kund i företagets lokaler.

Krisförsäkring
Försäkringen ersätter krisbehandling hos psykolog för dig och 
anställd som kan behöva samtalsterapi efter en inträffad 
ersättningsbar skada, till exempel en brand eller ett rån. 




