
Teknikföretagens  
Tjänsteföretagsförsäkring

En försäkring för tjänstefokuserade teknikföretag



En bra företagsförsäkring ger din 
verksamhet en stadig grund att stå på
 
Teknikföretagen har, i samarbete med Söderberg & Partners och försäkringsgivaren 
Moderna Försäkringar, tagit fram en förmånlig kvalitetsförsäkring som ger dig ett brett 
skydd till en konkurrenskraftig premie. 

Försäkringen är speciellt anpassad för dig som medlem i teknikföretagen. Försäkringen 
gäller vid allt från egendomsskador till rättsskydd och låsbyten.  
Vi ser till att du får en av marknadens bästa skadehanteringar om något skulle hända.





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 värdehand-
lingar, samt kunders och anställdas egendom. Försäkringen har 
även ett visst skydd för egendom förvarad hos kund.
 
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 avtal inte ej kunnat fullföljas på grund av  
ersättningsbar skada hos kontrakterad kund eller leverantör.

Ansvarsförsäkring inklusive produktansvar
Försäkringen omfattar företagets skadeståndsansvar för sak- 
och personskador. Försäkringen omfattar även skadestånd 
till följd av levererad produkt (produktansvar). Om företaget 
råkar ut för skadeståndskrav hjälper Moderna Försäkringar till 
att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger. Är företaget 
skyldigt att betala skadestånd sköter Moderna Försäkringar 
förhandlingarna och för talan vid rättegången samt betalar 
eventuellt skadestånd.

Rättsskyddsförsäkring
Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga ombuds- och  
rättegångskostnader vid tvist som kan prövas av bland  
annat tingsrätt, fastighetsdomstol och vattendomstol.  
Dessutom omfattar försäkringen skattemålstvister.

Extrakostnadsförsäkring
Vid en skada kan ni drabbas av stora extrakostnader. För att 
skydda sig mot det finns det i försäkringen ett moment som 
skyddar mot dessa. 

Förmögenhetsavbrottsförsäkring
Försäkringen omfattar förlust som företaget drabbats av  
genom att en anställd gör sig skyldig till förmögenhetsbrott, 
till exempel något av följande angivna brott i brottsbalken:
• förskingring, undandräkt eller grov förskingring
• trolöshet mot huvudman, dock endast i den mån den 
försäkrade kan visa att syftet varit att bereda någon personlig 
vinning
• bedrägeri, bedrägligt beteende eller grovt bedrägeri
• stöld, snatteri eller grov stöld. 

Tjänsteresa
Försäkringen gäller - om inte annat avtalats - vid tjänsteresa 
från det den försäkrade lämnar bostaden eller arbetsplatsen 
till dess denne återkommer till någon av dessa platser, dock 
högst under 60 dagar räknat från avresetidpunkten.

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.
 
Kundolycksfallsförsäkring
Försäkringen gäller för olycksfall som leder till personskada 
för kund eller annan besökare som vistas i försäkrings- 
tagarens lokaler. 

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

Kund- & leverantörsavbrottsförsäkring
Försäkringen gäller för extrakostnad som uppkommer i den 
försäkrade rörelsen genom att leveransavtal inte kan fullföljas 
på grund av att en kund eller leverantör drabbas av en ersätt-
ningsbar egendomsskada som inträffar inom Norden med 
vilken försäkringstagaren har ett gällande skriftligt avtal.

Fastighetsförsäkring 
Allriskförsäkring för byggnad inklusive

• fastighetsmaskin
• fastighetsägaransvar
• hyresförlust

Försäkringsomfattning grund

Valbara tilläggsförsäkringar
Ansvar ren förmögenhetsskada (rådgivande konsulter)
Försäkringen omfattar den försäkrades skadeskyldighet för ren 
förmögenhetsskada som tillfogas annan än den försäkrade på 
grund av fel och/eller försummelse. Ren förmögenhetsskada 
innebär ekonomisk skada som uppkommit utan samband med 
att någon lider av en person- eller sakskada. 



Maskin- & maskinavbrottsförsäkring 
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd inifrån  
kommande skada på maskinerier. 

Sjukavbrottsförsäkring 
Sjukdom och olyckor drabbar alla. Skulle något hända dig och 
det blir avbrott i din verksamhet tryggar en
sjukavbrottsförsäkring verksamhetens fasta kostnader.
Försäkringen ger ersättning om du som försäkrad blir
arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall som 
berättigar till sjukpenning, sjukbidrag eller förtidspension och 
som leder till ett avbrott i verksamheten. Försäkringen gäller 
även vid dödsfall.

Transportförsäkring valbart geografiskt område  
(Transoptimal)  
Försäkringen gäller under lastning, transport, lossning och 
under sådan mellanlagring som utgör en naturlig del i trans-
portkedjan. Försäkringen ersätter normalt varans fakturavärde, 
inklusive frakt. 

VD & Styrelseansvarsförsäkring 
Ersätter personligt skadeståndsansvar som kan drabba
styrelsemedlem.



www.modernaforsakringar.se/foretag

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisa-
tionen för de kreativa företag som står för 
en tredjedel av Sveriges export. Över hela 

landet bistår vi teknikföretag i arbetsrätt och 
branschfrågor, så att de kan fokusera på att 

utveckla varor och tjänster i världsklass.

Moderna Försäkringar erbjuder 
sakförsäkringar för det moderna företaget 
och individen. Med Moderna får du inte 

bara ett handlingskraftigt och nytänkande 
försäkringsbolag, utan också en stark 

och solid partner i ryggen då vi är en del 
av Tryg som är en av Nordens största 

försäkringskoncerner. 

VILL DU TECKNA FÖRSÄKRING  
ELLER VETA MER?
Söderberg & Partners
Fredsgatan 12
111 52 Stockholm
08-700 51 70
charlotte.aren@soderbergpartners.se

VART VÄNDER JAG MIG VID  
INTRÄFFAD SKADA? 
Moderna Försäkringar, företagsskador
Telefon: 0200-21 21 20
E-post: foretagsskador@modernaforsakringar.se 
www.modernaforsakringar.se/foretag

www.teknikforetagen.se

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 för-

säkringsbolagen, bankerna, fondbolagen och 
investmentbankerna ur ett produktperspektiv.

www.soderbergpartners.se


