
Så här fungerar det:

• GARANT Intäkt ger ekonomisk ersättning  
 till företaget vid sjukdom eller olycksfall.

• Pengarna går direkt till företaget och  
 utbetalat belopp blir en intäkt i rörelsen.
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GARANT Intäkt
GARANT Intäkt är en trygghet om du eller någon annan nyckelperson  
i ditt företag skulle bli sjuk eller råka ut för ett olycksfall.

GARANT Intäkt är framtagen utifrån ditt behov som 

småföretagare för att du på ett enkelt sätt ska kunna  

försäkra dina affärsrisker. Med intäktsförsäkringen får  

företaget en ekonomisk trygghet som gör att du kan fokusera 

på att bli frisk. Den har enkel skadehantering, det krävs inga 

ekonomiska analyser eller beräkningar av täckningsbidrag 

utan ersättningen betalas direkt till företaget.

Till skillnad mot vanlig sjukförsäkring är det ditt  

företag som får ersättningen och du kan själv välja vad 

ersättningen ska användas till. På så sätt kan försäkringen 

minska intäktsbortfallet under sjukfrånvaron. Försäkringen 

kan tecknas för ägare och andra nyckelpersoner.

 
Viktigt! För att få teckna GARANT Intäkt måste du:

•  Vara folkbokförd och bosatt i Sverige 
 och vara mellan 18 och 63 år. 

•  Arbeta minst 22 timmar i veckan.

•  Uppfylla hälsokraven.

Tänk på att företaget måste vara medlem i Företagarna! 

Har du frågor eller vill teckna GARANT Intäkt?  

Kontakta gärna oss! 

Företagarna Försäkringar: foretagarna.se/forsakringar

E-post: personforsakring@foretagarna.se

Tel: 08 - 406 17 77

GARANT Intäkt erbjuds i samarbete med:

Premier per månad

GARANT Intäkt

 

16-29 år: 302 kr

30-39 år: 316 kr

40-49 år: 331 kr

50-54 år: 357 kr

 

55-59 år: 369 kr

60-64 år: 392 kr

 

65-70 år: 406 kr

Försäkringsbelopp per månad – 15 000 kr Ersättningstid – 6 månader
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Ersättning från första dagen när du har haft en 

sammanhängande sjukfrånvaro i minst trettio dagar.

Detta är endast en kortfattad beskrivning. Fullständig information finns i villkor och för- och efterköpsinformation på: 

foretagarna.se/forsakringar 


