Tre goda skäl att välja Almega
Hemserviceföretagens egna försäkring:
1. Omfattande grundskydd.
2. Anpassad till din verksamhet.
3. Konkurrenskraftig premie tack vare 			
Almega Hemserviceföretagens storlek.

Hemserviceföretagens
egen försäkring
FÖRMÅN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I ALMEGA HEMSERVICEFÖRETAGEN

Stadig grund att stå på
En bra företagsförsäkring ger din verksamhet en stadig grund att stå på. Almega Hemserviceföretagen har i
samarbete med Söderberg & Partners och försäkringsgivaren Moderna Försäkringar tagit fram en försäkring som
ger dig ett brett skydd till en låg premie. Försäkringen är anpassad för dig som arbetar inom hemservicebranschen
och gäller vid allt från egendomsskador till rättsskydd och överfall. Vill du ytterligare förbättra ditt skydd erbjuder vi
flera förmånliga tilläggsförsäkringar, bland annat för olycksfall och tjänsteresor. Vi kan inte garantera dig en fläckfri
framtid, men vi kan se till att du får den service du behöver om något skulle hända.
Försäkringens innehåll i korthet

GRUNDFÖRSÄKRING
Egendomsförsäkring
Försäkringen gäller med allriskomfattning. Det betyder att
ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd fysisk skada på,
eller förlust av, försäkrad egendom. Försäkringen omfattar till
exempel maskiner, inventarier, varor, pengar och
värdehandlingar, samt kunders och anställdas egendom.
Försäkringen har även ett visst skydd för egendom förvarad
hos kund.

Transportförsäkring
Försäkringen gäller vid egendomsskada i samband med
transport med egna eller leasade fordon samt under lastning
och lossning vid sådan transport.

Avbrottsförsäkring
Försäkringen lämnar ersättning för det avbrott i försäkrad
verksamhet som uppstår till följd av en ersättningsbar egendomsskada, exempelvis ekonomisk förlust vid driftstörning
efter brand. Ersättning lämnas även för avbrott genom att
leveransavtal ej kunnat fullföljas på grund av ersättningsbar
brandskada hos kontrakterad kund eller leverantör.

Ansvarsförsäkring
Försäkringen omfattar företagets skadeståndsansvar
för sak- och personskador. Om företaget råkar ut för
skadeståndskrav så hjälper försäkringsgivaren till att

utreda om skadeståndsskyldighet föreligger. Är
företaget skyldigt att betala skadestånd sköter
försäkringsgivaren förhandlingarna och för talan vid
rättegången samt betalar eventuellt skadestånd.

Omhändertagen egendom
Försäkringen kallas ofta enbart för nyckelförsäkring och
ersätter skäliga kostnader för byte eller ändring av lås vid
förkommen nyckel eller kodbricka.

Rättsskyddsförsäkring
Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga ombudsoch rättegångskostnader vid tvist som kan prövas av bl a
tingsrätt, fastighetsdomstol och vattendomstol. Dessutom
omfattar försäkringen skattemålstvister.

Besöksolycksfall
Försäkringen gäller för olycksfall som leder till
personskada på besökare som vistas i
försäkringstagarens lokaler.

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 händelse. Rån, hot eller överfall ska anmälas till polis.

Överfallsförsäkring
Försäkringen gäller för personskada genom
misshandel eller annan uppsåtligt våld eller hot.

Förmögenhetsbrottsförsäkring
Försäkringen omfattar förlust som företaget drabbas av
genom att en anställd gör sig skyldig till förmögenhetsbrott, exempelvis förskingring. Försäkringen gäller även
för den skadeståndsskyldighet som kan uppkomma om
anställd begår exempelvis stöld hos kund. Polisanmälan
ska göras vid sådan misstanke.

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

Kollektiv olycksfallsförsäkring
Olycksfallsförsäkring som ger ersättning vid invaliditet och kostnadsersättning för läkarvård vid plötsligt
oförutsett olycksfall. Försäkringen gäller under arbetstid
samt resa till och från arbetsplatsen.

Tjänstereseförsäkring
Reseförsäkring som ger egendoms-, läkekostnads- och
olycksfallsskydd i samband med tjänsteresor både inrikes
och utrikes.

Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga
Om en försäkrad nyckelperson drabbas av olycksfall eller
sjukdom och intäkterna på grund av arbetsoförmåga
sjunker kan försäkringen ersätta delar av rörelsens fasta
kostnader under frånvarotiden.
Ersättningen kan även användas till de merkostnader som
uppstår om du måste anställa någon annan för att driva
verksamheten.

Allrisk special
Försäkringen gäller med allriskomfattning för egendom
som medförs utanför försäkringsstället.

Otursförsäkring / Specialförsäkring
Otursförsäkring för plötsliga oförutsedda skador på
uppdragsgivares egendom i samband med
tjänsteutförande.

ALLMÄN INFORMATION
Prisbasbelopp
Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän
försäkring och som gällde det år skadan inträffade.

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 Söderberg & Partners.
Kontaktinformation finns på nästa sida.

VILL DU TECKNA FÖRSÄKRING ELLER VETA MER?

VART VÄNDER JAG MIG VID INTRÄFFAD SKADA?

Söderberg & Partners
Fredsgatan 12
111 52 Stockholm

Moderna Försäkringar, Företag & Industriskador
FE 380, 106 56 STOCKHOLM
Tel: 0200-21 21 20
E-post: foretagsskador@modernaforsakringar.se
modernaforsakringar.se/foretagindustri

Hugo Olsson: 08-700 51 74
hugo.olsson@soderbergpartners.se
Åke Arén: 08-700 51 73
ake.aren@soderbergpartners.se

SÖDERBERG & PARTNERS

Söderberg & Partners är Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och
finansiella produkter. Vi har tillgång till Nordens största fristående analysavdelning, vilken dagligen följer
försäkringsbolagen, bankerna, fondbolagen och investmentbankerna ur ett produktperspektiv.

ALMEGA HEMSERVICEFÖRETAGEN
Almega Hemserviceföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som tillhandahåller
hög kompetens i arbetsgivar- och näringspolitiska frågor. Almega Hemserviceföretagen organiserar företag som har som affärsidé att underlätta vardagen för kunden i eller i direkt anslutning till dennes hem.
Branschen verkar med kollektivavtal tecknat med Kommunal och Ledarna.

MODERNA FÖRSÄKRINGAR
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Moderna Försäkringar - Företag & Industri, försäkrar allt från små och medelstora företag till
stora, internationella koncerner. Vi är passionerade försäkringsgivare och skadereglerare som
levererar skräddarsydda försäkringslösningar och dedikerade skaderegleringar utifrån varje
företags unika behov. Vi älskar försäkringar och med transparens och engagemang erbjuder vi de
bästa lösningarna till såväl det lilla enmansföretaget som till stora koncernen.

