
FÖRMÅNLIGT
Spara tid och pengar med  

medlemsförmåner.



Innehållsförteckning:Det lönar sig att vara medlem!

MEDLEMSFÖRMÅNER 

Juridisk telefonrådgivning 4x15 min (obegränsad och kostnadsfri)

Företagarnas försäkring GARANT GrundPlus

Tele 2 Teleabonnemanget Fastpris Unlimited

Best Western Hotel 15 hotellnätter

SJ Tur och retur 1 klass (Stockholm-Göteborg)

Företagarna räntekoll 

OKQ8 Rabatt på drivmedel, tvätt och tillbehör

DU SPARAR CA

Medlemsavgift

1)  Jämfört med ungefärligt marknadspris. 2)  Jämförelsen gäller motsvarande skydd i en individuell försäkring 
för en person som är 50 år. 3)  15 % rabatt på teleabonnemanget Fastpris Unlimited. 4)  Jämförelse mot 
Best Westerns ordinarie prislista. 5) 10 % på 10 resor á 1 200 kr. Första klass Stockholm-Göteborg. 
6) Genomsnittlig besparing. 7)  Beräknat på 1400 liter diesel, 8 tvättar och trafikprodukter för ca 700 kr. 
8) 10 % rabatt beräknat på 330e iPerformance Sedan. 9) 10 % rabatt beräknat på Volvo XC90.

Har du företagslån? Missa då inte att göra Företagarna räntekoll. 
Under 2017 har Företagarnas medlemmar sparat ca 2 000 000 kr  
i räntekostnader. Bara genom att göra vår räntekoll, en förmån 
som ingår i ditt medlemskap! (ord.pris 5000 kr)

Några exempel på hur mycket du kan spara per år:

SPARA MER MED BMW, VOLVO OCH PEUGEOT

BMW 330e iPerformance Sedan

Volvo XC90

Peugeot EXPERT PRO+ L1 120
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För att nyttja dina förmåner uppger du bara ditt  
medlemsnummer eller organisationsnummer. 

Det lönar sig att vara medlem.



Försäkringar

GARANT GrundPlus
Liv-, Olycksfall- och Sjukvårds- 
försäkringen, speciellt anpassad 
till dig som är egen företagare.

GARANT Sjukförsäkring 
Ekonomisk trygghet om du  
blir sjuk..

GARANT Senior
Liv-, olycksfall-, och Sjukvårds- 
försäkringen för dig som fyllt 65.

GARANT Bil
Försäkringen för ditt företags  
alla fordon.

GARANT Anställd
Försäkringen för ditt företags  
viktigaste resurs – dina anställda.

GARANT Småföretag
Försäkringen som skyddar  
det lilla företaget.

GARANT Intäkt
Försäkringen som täcker upp 
intäktsborfall om något händer 
nyckelpersoner på företaget.

GARANT Sjukvård
Försäkringen som ger dig rätt 
och snabb vård vid sjukdom.

För  
företagaren

För  
företagarens 

familj

För alla  
över 65 år

För  
företagarens 
kompanjon

För företaget

Tryggare företagare med Företagarna Försäkringar

Företagarnas försäkringar är mer omfattande än liknande försäkringar på marknaden. Vi 
erbjuder b.la. förebyggande hälsotjänster där du kan få samtalsstöd för att förebygga stress, 
utbrändhet och missbruk. Du får de högsta ersättningsnivåerna i olycksfalls- och livförsäkringen 
och vår sjukvårdsförsäkring har inget högsta försäkringsbelopp.

GARANT GrundPlus
•  Innehåller både sjukvård-, liv- och  

olycksfallsförsäkring.
•  Mycket förmånlig medlemspremie.
•  Inga tak för ersättning (finns inget  

tak för högsta försäkringsbelopp).
•  Hela familjen och kompanjoner  

kan medförsäkras.
•  Kan även teckna sjukvårdsdelen separat 

med försäkringen Garant Sjukvård.
• Sveriges populäraste företagarförsäkring!

GARANT Bil
• Unikt låga premier.
•  Inga körsträckeklasser, extra förmånlig  

för den som kör mycket.
• Låga självrisker.

GARANT Intäkt
•  Ger fast förutbestämd ersättning om  

nyckelperson blir sjukskriven.
•  Försäkringen kan bara tecknas genom  

Företagarna Försäkringar (inget annat  
bolag har liknande försäkring).

•  Ersättning ges till arbetsgivaren/företaget.

GARANT Mini
•  Smart paketerad företagsförsäkring för det 

minsta företaget, med en årsomsättning upp 
till 2 miljoner kr.

•  Låg premie, endast 100 kr/mån.
•  Försäkringen går att komplettera med 

vissa tillägg som behövs beroende på din 
verksamhet.

Läs mer på foretagarna.se/forsakringar
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GARANT Mini
Företagsförsäkring för  
det minsta företaget  
(omsättning max 2 milj kr/år).

Företagarna Försäkringar



Rådgivning Förmånsapp

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer. Som medlem  
i Företagarna får du kostnadsfri rådgivning via telefon genom våra erfarna jurister med bred  
juridisk kompetens. Våra jurister är proffs på din vardag. Du når dem på telefon 0771-45 45 45. 

För att göra det enkelt för våra medlemmar att nyttja medlemsförmånerna, har vi utvecklat
Företagarna förmånsapp. Med den kan du hålla dig uppdaterad på aktuella kampanjer och  
erbjudanden på samtliga rikstäckande förmåner. Här hittar du även ditt medlemsbevis, så att du 
enkelt kan verifiera ditt medlemskap vid köp hos någon av våra partners.  

Logga in i appen med samma medlemsuppgifter som när du loggar in på Mina sidor på
www.foretagarna.se (dvs. din epost och valt lösenord).

OBS! Appen kan inte nyttjas av de som innehar ett stödjande- eller studentmedlemskap.

Kostnadsfri juridisk rådgivning när du behöver det

”Som medlem är du alltid bara 
ett telefonsamtal ifrån erfarna 
jurister som kan din vardag.”

Karin Berggren, Ansvarig juridisk rådgivning

Företagarnas förmånsapp – dina förmåner i fickan

Läs mer på foretagarna.se/medlemsformaner
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Områden där vi kan hjälpa dig: 
•  Arbetsrätt – vi hjälper dig med alla delar 

av en anställning.
•  Avtalsrätt – om du behöver skriva avtal 

med leverantörer eller kunder finns vi där.
•  Bolagsrätt – vi är din rådgivare oavsett 

vilket läge ditt företag befinner sig i.
•  GDPR – vi hjälper dig med frågor gällande 

EU:s nya dataskyddsförordning. Läs mer på foretagarna.se/radgivning

•  Hyres- & fastighetsrätt – behöver du 
hjälp med att teckna ett nytt hyresavtal.  
eller är nuvarande inte tillräckligt bra?

•  Övrigt – skattefrågor, offentlig upphand-
ling, varumärken, bluffakturor, konkurs är 
andra områden vi kan hjälpa dig med.

Företagarnas förmånsappJuridisk rådgivning
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IT & Telefoni

Dustin

Rabatt på IT-produkter

•  15 % rabatt på alla våra mobila tjänster som t.ex. Tele2 Växel Mobil.
•  Inga dolda avgifter i form av uppläggningskostnader eller inträdesavgifter.
•  Personlig företagsrådgivare innan, under och efter leverans.
•  25 % på tillbehör i våra Tele2 butiker. 

Kontakta Tele2s kundservice 0200-23 23 23  
(tryck sedan val 2) eller närmaste Tele2Butik. 

Läs mer på foretagarna.se/tele2

Tele2

Sveriges vassaste mobilavtal för småföretagare

Du får medlemsrabatt på stora delar av Dustins sortiment, 
unika erbjudanden och 30 dagars kredittid.

Läs mer på foretagarna.se/dustin

Endast  
en månads 

uppsägningstid och öppet köp i 
30 dagar.

Resor & Boende

Som medlem i Företagarna har du rabatt på resor med BRA. 
Det är ett inrikes flygbolag som erbjuder dig ett linjenät med 
13 destinationer runt om i Sverige. 

Läs mer på foretagarna.se/BRA

BRA – Braathens Regional Airlines

Rabatt på resor med BRA

•  19 % rabatt på Best Western Hotels & Resorts i hela världen*.
• 10 % rabatt på konferensrum i Sverige.

För att boka ringer du Best Western Hotels centralbokning  
på tel 020-792 752 eller via Företagarnas hemsida. 

*Rabatten gäller i mån av tillgång på hotellrum och kan  
därmed utgå vid exempelvis mässor eller större evenemang. 

Läs mer på foretagarna.se/best-western

Best Western Hotels

19 % rabatt världen runt

Som medlem i Företagarna har du alltid upp till  
10 % rabatt när du bokar dina resor hos SJ. Du bokar dina 
resor på Företagarnas webb och rabatten dras i samband  
med bokningen. Boka tidigt för lägsta möjliga pris. Detta då  
priserna är rabatterade utifrån tillgång och typ av biljett.

Läs mer på foretagarna.se/sj

SJ

Rabatt på resor över hela Sverige
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Rekrytering & Bemanning

För dig som behöver hjälp att rekrytera eller hyra in personal finns nu en ny medlemsförmån i 
samarbete mellan Företagarna och StudentConsulting. 
 
Som medlem får du 20 % rabatt på ordinarie pris vid rekrytering av personal samt 5 % rabatt 
på ordinarie pris för bemanningsuppdrag. Du får fritt övertag av sommarpersonal efter två 
 månader. Det kostar ingenting förrän en rekrytering har blivit genomförd. 
 
Läs mer och sök personal på foretagarna.se/rekrytering-och-bemanning

Företagarna Rekrytering & Bemanning

Rabatt vid rekrytering och bemanning

Företagarna Utbildning

Rabatt på utbildningar

Med Företagarna Utbildning får du som medlem ett handplockat urval av kurser och  
utbildningar till bra rabatter. 

Du får:
•  Verktyg och kunskap för att ta ditt företag till nästa nivå.
•  Kurser och utbildningar för både dig som företagare och dina anställda.
• Bra rabatter för dig som medlem i Företagarna.
•  Utbildningar och kurser inom bl.a. ledarskap, försäljning, ekonomi, marknadsföring,  

offentlig upphandling och branschspecifika yrkesutbildingar.

Läs mer på foretagarna.se/utbildning

Utbildning
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I samarbete med:

Nyhet!
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Kontor

Som medlem i Företagarna betalar du inte mer än våra  
storkunder, även om dina fraktbehov – lokala och globala  
är små. Det finns inga krav på köp och du betalar inget  
före första frakten. 

Läs mer på foretagarna.se/db-schenker

DB Schenker gods och pakettransporter

Rabatt på gods, paket, sjö- och  
flygtransporter inom Sverige och  
resten av världen.

Draftit ger dig som är medlem i Företagarna en unik tillgång till tusentals nedladdnignsbara 
och ständigt uppdaterade juridiska dokument och mallar. Tjänsten är ett bra komplement till 
Företagarnas juridiska rådgivning. 

Företagarnas medlemmar betalar från 990 kr.  
Ordinarie pris för tjänsten är 4 200 kr per år. 

Läs mer på foretagarna.se/draftit

Draftit

Juridiska dokument och mallar

Som medlem i Företagarna erbjuder vi dig 6 % på hela IKEA sortiment när du handlar med  
IKEA BUSINESS kort. Förmånen gäller i samtliga IKEA-varuhus, samt på e-handel, kampanjer 
och FAMILY-erbjudanden. Har du redan idag ett IKEA BUSINESS? Då är det bara att koppla det 
till vårt avtal. Har du inte ett IKEA BUSINESS kort? Då beställer du det på vår webb. 

Läs mer på foretagarna.se/ikea

IKEA

Fri planeringshjälp och 6 % på hela sortimentet

© Inter IKEA Systems B.V.2019
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Finansiering
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Nets – Kortinlösen och betalterminaler Företagarna Räntekoll

Genom Företagarnas  samarbetsavtal kring kort inlösen kan våra medlemmar ta emot 
 kortbetalningar i butik eller på nätet till mycket förmånliga priser.

Missa inte heller att du har 15 % rabatt vid köp och hyra av betalterminaler. 

Läs mer och teckna avtal på foretagarna.se/nets

Med Företagarna räntekoll får du veta vilken ränta just ditt företag bör betala, vilket kan hjälpa 
dig att spara tusentals kronor vid nästa förhandling med din bank. Företagarna Räntekoll är en 
kostnadsfri medlemsförmån och ingår i ditt medlemskap. Efter att du har gjort räntekollen, får 
du ett förhandlingsunderlag som visar hur mycket ditt företag bör betala i ränta.

Läs mer på foretagarna.se/rantekoll

Ta emot kortbetalningar till förmånspriser Minska dina räntekostnader
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Finansiering

SEB

Du som väljer att bli kund hos SEB får produkterna ”Enkla firman” eller ”Företagspaketet”  
utan kostnad under 18 månader (ordinarie pris 600–1 200 kr/år). ”Enkla firman” innehåller  
de vanligaste banktjänsterna för dig med enskild firma och ”Företagspaketet” passar dig  
som driver aktiebolag eller annan företagsform. 

I respektive produkt ingår:
•  Förmånliga rabatter på bolån till ägare och anställda.
 • Möjlighet att låna upp till 350 000 kronor utan säkerhet till 4,68 procent ränta.
•  Teckna låneskydd och få de första fyra månaderna av försäkringen utan extra kostnad.

Läs mer på foretagarna.se/seb

Trygga finansieringslösningar

Spara upp 

till 1200 kr 

per år!
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Fordon & Drivmedel

BMW

Små och stora tjänstebilar

Funderar du på att köpa en ny tjänstebil? Som medlem i Företagarna får du bland annat  
10 % rabatt vid köp av ny tjänstebil från BMW och 10 % rabatt vid köp av en ny MINI.  
Du får även 10 % (BMW) respektive 10 % (MINI) rabatt på fabriksmonterad extrautrustning  
(dock ej nettoprissatta utrustningspaket).

Läs mer på foretagarna.se/BMW

*Avtalsrabatten gäller ej BMW elbilar eller redan nettoprissatta modeller och kampanjer.



Som medlem i Företagarna får du alltid förmånliga rabatter på drivmedel och andra tjänster 
som OKQ8 erbjuder. För att kunna ta del av OKQ8 rabatter krävs att du har ett Företagskort 
som du ansöker om på Företagarnas hemsida.

• 42 öre rabatt per liter bensin.
• 82 öre rabatt per liter diesel.

• 42 öre rabatt per liter etanol. 
• 42 öre rabatt per kg fordonsgas.

OKQ8

Rabatt på drivmedel

Läs mer på foretagarna.se/okq8

Som medlem får du 10 % rabatt vid köp av ny Volvo. Rabatten gäller alla modeller och du får 
samma rabatt på fabriksmonterad extrautrustning och tillbehör som du beställer i samband 
med bilen.

Läs mer på foretagarna.se/volvo

Volvo

10 % rabatt vid köp av ny Volvo
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Nu kan du köpa en riktigt bra transportbil till ett riktigt bra pris. Peugeot erbjuder upp till  
27 % rabatt på sina transportbilar Peugeot Partner, Expert och Boxer. Du får även 10 % rabatt 
på fabriksmonterad utrustning. OBS! Avtalet gäller ej personbilar.

Läs mer på foretagarna.se/peugeot

Peugeot

Upp till 27 % rabatt

Som medlem i Företagarna får du rabatt på varje liter samt att du på Circle K tankar miles  
diesel och bensin, som ger er en lägre förbrukning. För att ta del av Circle K rabatter, krävs  
att du har ett Företagskort som du ansöker om på Företagarnas hemsida.

• 75 öre rabatt per liter miles diesel.
• 75 öre rabatt per liter HVO100.
• 42 öre rabatt per liter miles bensin.

• 42 öre rabatt per liter E85.
• 49 öre rabatt per kg fordonsgas.
• 15 % rabatt på olja & trafikprodukter.

Circle K

Rabatt på drivmedel

Läs mer på foretagarna.se/circle-k
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Kontaktuppgifter

Växel: 08-406 17 00  •  info@foretagarna.se  •  www.foretagarna.se

Vill du bli medlem? 

Gå in på foretagarna.se eller kontakta medlemssupport: 08 - 406 18 65

Öppettider: 

Måndag - Torsdag: 08:30 - 16:30 
Fredag: 08:30 - 15:00 

Vill du få hjälp av vår juridiska avdelning?

Tel: 0771 - 45 45 45

Öppettider:

Måndag - Torsdag 08:30 - 16:30 med lunchstängt 12:00 - 13:00 

På fredagar stänger den juridiska rådgivningen kl 14:30  
för fördjupning och administration av ärenden. 

Spara tid och pengar med medlemsförmåner,  
läs mer hur du kommer igång och loggar in  

på mina sidor på foretagarna.se

FÖRETAGARPODDEN

Lyssna på vår podcast, Företagarpodden. En av Sveriges största poddar 
inom ledarskap och marknadsföring. Varje vecka släpper vi nytt avsnitt!

Sveriges största ideella organisation för företagare.
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Kom ihåg  
att ladda ner  Företagarna  förmånsapp!


