
ASYLBOENDEFÖRSÄKRING



En anpassad försäkring för dig 
som bedriver asylboendeverksamhet
Att driva asylboende eller s.k. HVB–hem för ensamkommande flyktingbarn är verksamheter med 
speciella behov och utmaningar. Riskexponeringen i förhållande till andra boendeverksamheter 
bedöms som avsevärt högre med t.ex. skadegörelse och anlagda bränder.

FASTIGHETSFÖRSÄKRING 
Försäkringen skiljer sig från en traditionell fastig-
hetsförsäkring som vanligtvis är en s.k. fullvärdes-
försäkring. Vår asylboendeförsäkring har istället 
en s.k. ”Första Risk försäkring” vilket innebär att 
försäkringen har ett fastställt maxbelopp. Försäk-
ringen gäller för brand-, inbrott- och vattenskador. 
Försäkringen gäller givetvis också för skadegörelse 
och anlagda bränder.e. 

FÖRSÄKRINGSBELOPP  
Försäkringen har fasta valbara maximala  försäk-
ringsbelopp enligt nedan:  

• 5 000 000 kr per försäkringsställe
• 10 000 000 kr per försäkringsställe
• 20 000 000 kr per försäkringsställe 

Det finns möjlighet att utöka det maximala försäk-
ringsbeloppet mot premietillägg. 

Försäkringspremien varierar beroende byggnads-
klass (brännbart alt. icke brännbart byggnadsmate-
rial) samt vilket skadeförebyggande skydd man har, 
t.ex. brandlarm, sprinkler, väktarrondering m.m.

SJÄLVRISK 
P.g.a. den stora riskexponeringen har vi en högre 
grundsjälvrisk än normalt. Vid en brandskada är 
självrisken som lägst 250 000 kr.  

ANSVARSFÖRSÄKRING 
Försäkringen omfattar företagets skadeståndsan-
svar för sak- och personskador. Om företaget råkar 
ut för skadeståndskrav så hjälper försäkringsbolaget 
till att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger 
samt föra talan i rättegång och ifall man blir skade-
ståndsskyldig betalar försäkringsbolaget ersättning 
till den skadelidande. Självrisken är 20 000 kr. 

AVBROTT-/EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING  
Avbrottsförsäkringen skyddar din rörelse och lämnar 
ersättning för avbrott som uppstår till följd av en 
ersättningsbar egendomsskada, t.ex. en brand. 
Ersättning lämnas även för extrakostnader för att 
hålla igång verksamheten efter en egendomsskada, 
t.ex. hyra för ersättningslokal. Maximal ersättning är 
upp till 20 % av valt försäkringsbelopp för egen-
dom. Karens och ansvarstid varierar beroende på 
verksamhetens omfattning och hur det skade-före-
byggande skyddet ser ut.

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING 
Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga 
ombuds- och rättegångskostnader vid tvist som kan 
prövas av tingsrätt, fastighetsdomstol och andra 
rättsinstanser. Dessutom omfattar försäkringen 
skattemålstvister. Självrisk är 0,20 Bb och 20 % av 
överskjutande kostnad.  

Försäkringsskyddet 



BESÖKSOLYCKSFALL  
Försäkringen gäller för olycksfall som leder till 
personskada på tillfälliga besökare som vistas i för-
säkringstagarens lokaler. Försäkringen gäller inte för 
de asylsökande. Försäkringen gäller utan självrisk. 

KRISFÖRSÄKRING  
Försäkringen ersätter kostnader för kristerapi 
om någon anställd drabbas av akut psykisk kris 

i tjänsten på grund av rån, hot, överfall, allvarlig 
olycksfallsskada, brand eller annan traumatisk hän-
delse. Rån, hot eller överfall ska anmälas till polis. 
Försäkringen gäller utan självrisk. 

ÖVERFALLSFÖRSÄKRING 
Försäkringen gäller för personskada genom 
misshandel eller annan uppsåtligt våld eller hot.
Försäkringen gäller utan självrisk.   

FÖR MER INFORMATION: Denna folder är endast en sammanfattning av försäkringens 
innehåll. Om du vill teckna försäkringen eller få mer information är du välkommen att kontakta 
Adekvat Försäkring på telefon 0470-704050. Du kan också läsa mer och ansöka om försäkring 
på www.adekvatforsakring.se

ALLMÄN INFORMATION 
Försäkringsbelopp, ansvarstider, självrisker, särskil-
da förbehåll, säkerhetsföreskrifter med mera fram-
går av försäkringsbrevet samt i försäkringsvillkoren.

Tilläggsförsäkringar 
 
Om du har behov av ytterligare försäkringsskydd 
kan du komplettera grundskyddet med följande 
tilläggsförsäkringar:

Epidemiavbrottsförsäkring 
Försäkringen lämnar ersättning för det avbrott 
i försäkrad verksamhet som uppstår till följd av 
smittsam sjukdom.

Förmögenhetsbrottsförsäkring
Försäkringen omfattar förlust som företaget 
drabbas av genom att en anställd gör sig skyldig till 
förmögenhetsbrott, exempelvis förskingring.

Kyl- och frysförsäkring 
Försäkringen ersätter livsmedel i kyl eller frys som 
förstörs vid strömavbrott eller annan oförutsedd 
temperaturförändring.

Tjänstereseförsäkring 
Försäkringen lämnar för skador som personal kan 
drabbas av under resor företagna i tjänsten.

VD & Styrelseansvarsförsäkring
Försäkringsskydd för VD, Styrelseledamot och 
annan ledande befattningshavares personliga 
ledningsansvar.

PRISBASBELOPP 
Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs 
enligt lagen om allmän försäkring och som gällde 
det år skadan inträffade. Prisbasbeloppet för 2015  
är 44 500 kr.  



Försäkringsbolaget
 
Svenska Specialförsäkringar, en gren inom Svenska Träförsäkringar AB, är ett 
nischat försäkringsbolag med en affärsidé att försäkra svårförsäkrade risker och 
är en s.k. Lloyd´s coverholder, vilket innebär att försäkrings-marknaden på Lloyd´s 
är de som står risken för de försäkringar Svenska Specialförsäkringar tecknar.

Bolaget bildades 2001 med mål att erbjuda egendomsförsäkring till företag 
inom träbearbetande industri som hade svårt att hitta acceptabla försäkringslös-
ningar på ordinarie svenska försäkringsmarknad, vilket då i första hand innebar 
osprinklade sågverk. Grundfilosofin har hela tiden varit att erbjuda försäkring 
för företag som ser sin egen risk och verkar för att minimera den inom befintlig 
anläggnings möjlighet. 

Sedan 2009 ägs företaget av Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, ett solitt 
bolag med säte i Mariehamn, med verksamhet i Sverige sedan 2007.

Vill du teckna försäkring eller veta mer?
 
Adekvat Försäkring AB
Telefon: 0470-70 40 50
E-post: info@adekvatforsakring.se
Webb: www.adekvatforsakring.se
Besöksadress: Linnégatan 23, 352 33 Växjö

Vart vänder jag mig vid inträffad skada?
 
Svenska Specialförsäkringar, företagsskador 
Telefon:  0722-45 20 50 
E-post: kjell.gustafsson@svenskatra.se 
Besöksadress: Hyvlaregatan 1, 461 32 Trollhättan


