
Det här ingår i 
KA försäkringen
Konsultansvarsförsäkring för kontrollansvarig
Försäkringen omfattar ditt ansvar som kontrollansvarig 
enligt PBL. Försäkringen gäller för skadeståndskrav 
avseende skada som upptäckts under den tid 
försäkringen är i kraft.

Självrisk
Grundsjälvrisken är 1 prisbasbelopp (44 300 kr)

Du kan välja fyra 
tilläggsförsäkringar
Om du har behov av ytterligare försäkringsskydd kan 
du komplettera grundskyddet med följande tilläggs-
försäkringar.

FÖRETAGSFÖRSÄKRINGEN INNEHÅLLER 
FÖLJANDE SJU MOMENT

Egendomsförsäkring
Försäkringen gäller för skador på företagets egendom, 
bland annat varor och inventarier. Du kan till exempel få 
ersättning om någon bryter sig in och stjäl företagets 
datorer eller om det börjar brinna och hela företagets 
egendom förstörs i branden.

Avbrottsförsäkring
Försäkringen gäller för företagets fasta kostnader och 
vinst vid ett avbrott i verksamheten. Du kan till exempel 
få ersättning om du går miste om vinst för att företagets 
egendom brinner upp. Försäkringen kan även ersätta 
fasta kostnader under avbrottstiden.

Extrakostnadsförsäkring
Försäkringen gäller för extrakostnader för att hålla 
igång företaget vid skada. Det kan till exempel handla 
om att det brunnit i lokalerna där företagets administra-
tion sköts och att du snabbt måste flytta administratio-
nen till andra lokaler för att upprätthålla verksamheten. 
Försäkringen täcker då extrakostnader som uppstår på 
grund av detta.

Ansvarsförsäkring
Försäkringen gäller om någon kräver skadestånd av 
företaget på grund av en sak- eller personskada. För-
säkringen omfattar både kostnader för utredning och 
ersättning av eventuellt skadestånd. Du kan till exempel 
få hjälp om ditt företag blir krävt på skadestånd för att 
en du vält en hylla med dyra saker under ett kundbesök.

Ansvar ren förmögenhetsskada
Försäkringen gäller om någon du har avtal med 
kräver skadestånd på grund av en ren förmögenhets-
skada som du eller dina anställda orsakat genom fel 
eller försummelse vid rådgivning. Försäkringen 
omfattar både kostnader för utredning och ersättning 
av eventuellt skadestånd. Du kan till exempel få hjälp 
om en konsult på företaget gett en kund ett felaktigt 
råd och kunden kräver företaget på skadestånd. För 
ansvar enligt ABK krävs en särskild tilläggsförsäkring.

Rättsskyddsförsäkring
Försäkringen gäller för kostnader för ombud i samband 
med tvist. Du kan till exempel få ersättning för kostnader 
för ombud om du och en leverantör är oense om 
betalningen av en faktura.

Förmögenhetsbrottsförsäkring
Försäkringen gäller vid förmögenhetsbrott, bland annat 
stöld, som anställda orsakar företaget. Det kan till 
exempel handla om att en anställd stjäl från företaget. 
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ENSKILDA TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR

Konsultansvar enligt ABK09
Om du bedriver annan konsultverksamhet än den som 
kontrollansvarig behöver du komplettera med denna 
försäkring som täcker ditt ansvar enligt ABK09.

Sjukavbrottsförsäkring
Om du drabbas av olycksfall eller sjukdom som leder till 
en längre tids sjukfrånvaro, ersätter försäkringen ett valt 
belopp under ansvarstiden. Försäkringen tecknas för 
namngivna personer.

Avvecklingsförsäkring
Om du avvecklat din verksamhet behövs ett skydd för de 
skador som upptäcks efter verksamhetens upphörande.

Övrig information
Försäkringsbelopp, ansvarstider, självrisker, särskilda  
förbehåll, säkerhetsföreskrifter med mera framgår av 
särskilt försäkringsbevis/brev och av försäkringsvillkoren.
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ADEKVAT FÖRSÄKRING AB

Telefon: 0470-704 050

E-post: info@adekvatforsakring.se
Adress: Linnégatan 23, 352 33 Växjö




