Offertunderlag

GARANT Småföretag
Vänligen besvara samtliga frågor. Vid ofullständiga
svar kommer underlaget återsändas för komplettering.
Handläggningen påbörjas först då komplett besvarat
underlag inkommit.

Fyll i offertunderlaget och skicka
det till oss via post eller mejl.

Uppgifter om Företaget
Jag är medlem i Företagarna
Ja

Nej, kontakta mig om medlemskap

Företagets namn

Organisationsnr

Utdelningsadress

Postnr och ort

Epostadress

Telefonnr

Uppgifter om fastighet där verksamheten bedrivs, även om verksamheten bedrivs i bostad
Inbrottslarm kopplat till larmcentral

Fastighetsbeteckning (gatuadress, postnummer och ort)

Ja

Nej

Verksamheten bedrivs i byggnad byggd av
Sten

Annat material

Övriga lokaler för flera kontor eller lager (gatuadress, postnummer och ort.)

Uppgifter om verksamheten
Omsättning för innevarande verksamhetsår (exkl moms)

Verksamhet (beskriv vad företaget gör)

Verksamhetens fördelning
Om din verksamhet består av flera inriktningar, inom samma
organisationsnummer, ska ni ange fördelningen i %. (fördelat
på omsättning) ex 50 % försäljning, 30 % installation, 20 %
konsultation. Observera att summan ska bli 100 %.
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Företagarna Försäkringar www.foretagarna.se/forsakringar
Postadress Willis Towers Watson Sweden AB, Företagarna Försäkringar, Box 7273, 103 89 Stockholm
Tel. 08-406 17 77 E-post sakforsakring@foretagarna.se

20210922

Verksamhetens SNI-kod (SNI kod finns på verksamhetens registreringsbevis från Skatteverket.)
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Önskat startdatum på försäkring
Ev huvudförfallodag på befintlig försäkring

Skadeinformation. Har verksamheten drabbats av någon typ av skada de senaste 3 åren?
Ja

Nej

Om Ja ange vilken typ av skada och när

Tilläggsförsäkringar tecknas separat som komplement till Företagsförsäkringen
Sätt ett kryss om din verksamhet behöver ett extra skydd.
Vi kontaktar dig sedan för att få nödvändig information på en separat tilläggspremie.
TEKNISKT KONSULTANSVAR/ REN FÖRMÖGENHETSSKADA / DATAKONSULTANSVAR
Gäller om du eller dina anställda orsakar uppdragsgivaren ekonomisk skada/förlust i egenskap av konsult/rådgivare. Fordrar separat
ansökan som ska bifogas ansökan om grundförsäkring. För respektive tilläggsansökan se foretagarna.se/smaforetag.
Tekniska konsulter
Konsulter som arbetar med ABK96/ABK09 som branschavtal, t ex arkitekter, konsulter verksamma inom elteknik, geoteknik,
maskinteknik, VVS teknik
Försäkringsbelopp: 120 pbb* per skada, max 360 pbb* per försäkringsår
Datakonsulter
Datakonsulter & annan IT-verksamhet
Försäkringsbelopp: 500 000 kr, 1 Mkr och 3 Mkr
Övriga konsulter
Konsulter och rådgivare, t ex Redovisning/Bokföringsbyrå, branschorganisation, reklambyrå, resebyrå, organisationskonsulter
Försäkringsbelopp: 500 000 kr, 1 Mkr, 2 Mkr och 3 Mkr
FASTIGHETSFÖRSÄKRING FÖR BYGGNAD SOM FÖRETAGET ÄGER
Verksamheten måste ha en tecknad Företagsförsäkring. Försäkringen gäller för företagets byggnader och täcker brand-, inbrott- och
vattenskador. Andra ersättningsmoment som ingår är hyresförlust till följd av ersättningsbar egendomsskada samt rättsskydd
i egenskap av fastighetsägare.
EPIDEMIAVBROTTSFÖRSÄKRING
– för exempelvis restauranger som producerar, bereder eller hanterar livsmedel
Epidemiavsbrottsförsäkringen ersätter bortfall av täckningsbidrag då myndighet med stöd av smittskyddslagen eller livsmedelslagen
ingriper mot verksamheten för att förhindra spridning av smittsam sjukdom.
Försäkringsbelopp: 500 000 kr
Självrisk: 0,5 pbb
OBJEKTSFÖRSÄKRING / SPECIALFÖRSÄKRING
Gäller med allriskomfattning för egendom på och utanför försäkringsstället. Försäkringen gäller inom Norden och följande objekt
kan försäkras; Bärbar dator, Kamera, Tv, Video inkl utrustning, Kommunikationsradio. Varje försäkrat objekt premieberäknas för
sig. Premien beräknas på respektive objekts nyanskaffningsvärde. Självrisk 0,2 ppb*. I de fall återförsäljare av objektet kan erbjuda
allriskförsäkring är dessa normalt mer fördelaktiga.

VERKTYGSFÖRSÄKRING - ETT VIKTIGT TILLÄGG FÖR DIG SOM ÄR ENTREPRENÖR.
Försäkringen gäller för skador i samband med trafikolycka och stöld på företagets verktyg förvarade i arbetsbil under arbetstid.
Försäkringen gäller även vid nattparkering, ej larmkrav.
Maximalt försäkringsbelopp: 100 000 kr första risk
Självrisk:
0,2 pbb*
BEHANDLINGSSKADEFÖRSÄKRING SOM DU KAN ORSAKA DINA PATIENTER.
Kroppsskada till följd av t ex massage, manikyr, pedikyr, ansiktsbehandlingar m.m.
Försäkringsbelopp: 2 mkr per skada, max 4 mkr per år
Självrisk 		
4 000 kr per skada
RITNINGAR, ARKIVALIER, DATAMEDIA
Höjning av försäkringsbelopp utöver grundomfattningen. När grundbeloppet 5 pbb* inte räcker kan beloppet höjas med ytterligare
15 pbb* utöver grundbeloppet
Självrisk:
0,2 pbb*

* gällande prisbasbelopp. Prisbasbelopp för 2021: 47 600 kr

Om Ja vänligen ange objekt (max 3) - namn, modell, serienummer, inköpsvärdet och årtal när den blev inköpt.
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Vid ifyllandet av ansökan ger du ditt samtycke till att Protector Försäkring Sverige, filial av Protector Forsikring ASA Norge (”Protector”)
får behandla dina lämnade personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning angående dataskydd för personuppgifter. Du
ger även samtycke till att medlemsorganisationen Företagarna samt försäkringsförmedlarbolaget Willis Towers Watson Sweden AB får
behandla dina personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning angående dataskydd för personuppgifter. Dina lämnade
personuppgifter är nödvändiga för att administrera försäkringen, fullgöra avtalsförpliktelser, genomföra skadereglering samt för att
tillgodose de önskemål du har som kund och kommer endast hanteras för dessa önskemål. Jag samtycker även till att Företagarna, som
personuppgiftsansvariga, kan komma att dela mina personuppgifter med annan part, t ex försäkringsbolag, för att anordna en ny försäkring.
Du kan läsa mer om dina rättigheter och hur Företagarna behandlar dina personuppgifter, på Företagarnas hemsida foretagarna.se/omforetagarna/cookies--personuppgifter/personuppgiftshantering/.
För information om hur Protector behandlar dina personuppgifter, se Protectors hemsida protectorforsakring.se/#!/personuppgifter/
personuppgifter/1873.

