
Speciellt anpassad företagsförsäkring för medlemsföretag i ideella organisationer och företag som 
drivs som ekonomisk förening.

Grundomfattning

Moment

Egendom

Lösegendom

Avbrott

Ansvar

Rättsskydd

Överfallsskydd

Krisförsäkring

Förmögenhetsbrott

Styrelseansvar

Kollektivt olycksfall

Tjänsteresa

Kommentar

Allrisk

Inventarier, varor
ritn/arkivalier/datamedia
pengar och värdehandlingar

Egendom förvarad i hemmet

Allriskavbrott

TB – 12 månader

Extrakostnadsförs.

Allm-/produktansvar

Person- och sakskada

Tvist- och skattemål

Uppsåtligt våld

Terapeutisk behandling

Anställd personal

Pers. skadeståndsansvar
för styrelsemedlem

För styrelse/förtroendevald

Hela världen, anställda och 
förtroendevalda

Försäkringsbelopp

Valt belopp

50 000 kr

Max 5 milj kr

Max 500 000 kr

10 000 000 kr per skada,
max 20 000 000 kr per år

5 pbb*

1 000 000 kr

10 behandlingstillfällen

250 000 kr

500 000 kr

10 pbb*

100 dagar

Självrisker

10 % av pbb*

24 timmars karens

10 % av pbb*

20 % av pbb* +20 % av överskjut. kostnad

Ingen

Ingen

50 % av pbb*

Ingen

Ingen

Ingen

Vad kostar försäkringen?
Premien för försäkringen är  
beroende på valt lösegendoms- 
belopp samt antal anställda,  
exempel:

Ideell förening med 300 medlemmar 
och ett kansli. Kontoret har inven-
tarier till ett värde om 200 000 kr 
samt trycksaker och medlemsma-
terial till ett värde om 50 000 kr. 
Omräknat till heltid har organisa-
tionen en anställd (två halvtider). 
Årspremien blir då 3 500 kr

KFOs skräddarsydda försäkringslösningar

Ideella organisationer och ekonomiska föreningar

* 2016 års prisbasbelopp är 44 300 kr.



Offertförfrågan
Begäran om förslag till försäkringslösning för ideell organisation eller ekonomisk förening.

Var vänlig och fyll i följande uppgifter

Företags-/organisationsnamn: 

Kontaktperson:

Organisationsnummer:

Postadress:

Telefon: Mobil:

E-post:

Antal anställda (omräknat till heltid/årsanställda):

Egendom:

Önskemål om försäkringsbelopp:
(Kryssa för önskad ruta)

Tilläggsförsäkringar
Möjlighet finns att komplettera med tilläggsförsäkringar för att anpassa skyddet efter verksamhetens behov.

Önskemål om tilläggsförsäkring:
(Markera önskade tillägg)

25 000 kr

100 000 kr

250 000 kr
 

500 000 kr

1 000 000 kr

 Annat belopp:

Fastighets- och byggnad

Olycksfall för deltagare

Instrumentförsäkring

Sjukavbrott/ersättarlön

Epidemiavbrott

Annat tillägg:

Blanketten skickas, faxas alternativt e-postas till: Allians Försäkringsförmedling, Fredsgatan 12, 111 52 Stockholm

08-700 51 70, fax 08-700 51 79, www.allians.com, info@allians.com


