GARANT Mini

En av Företagarnas mest förmånliga försäkringar

GARANT Mini

GARANT Mini är perfekt för dig just startat ditt företag eller det lilla företaget. Försäkringen
kan erbjudas till dig som har en årsomsättning på upp till 2 MSEK och är arbetar inom
definierade verksamhetsområden så som exempelvis organisationskonsulter, tekniska
konsulter, redovisnings/bokföringskonsulter samt skönhets- & SPA behandlingar. En enkel
och smart paketerad försäkring.
GARANT Mini är framtagen i samarbete mellan Företagarna, försäkringsförmedlaren Willis Towers Watson Sweden AB och
försäkringsbolaget Protector.
GARANT Mini ger ett grundskydd för ditt företag till exempel vid uppstart eller om du är soloföretagare. Har du kontoret
hemma gäller samma skyddskrav som för din hemförsäkring. Det är sedan enkelt att uppgradera din försäkring till GARANT
Småföretag i takt med att omsättningen ökar och du får behov av en bredare omfattning.

GARANT Mini grundskydd:
• Egendomsförsäkring
(inkl allriskskydd)

• Avbrottsförsäkring

• Rättsskyddsförsäkring

• Ansvarsförsäkring

• Tjänstereseförsäkring

Detta är en översiktlig information som du
har rätt att få innan du köper försäkringen.
Det är viktigt att du läser den.
För fullständig information se villkoren på
www.foretagarna.se/smaforetag.

För mer information om grundskyddet och tilläggsförsäkringarna se nästkommande sidor.

GARANT Mini innehåller som alla försäkringar vissa undantag
t.ex. ingår inte ansvarsskydd för rådgivande eller behandlande

Organisationskonsult:

verksamhet. Grundskyddet kan därför behöva kompletteras

Försäkringsbelopp

Premie per år

med en tilläggsförsäkring om du inte begränsat ansvaret i

500 000 SEK per skada och år:

2 747 SEK

avtalet med din uppdragsgivare. Tilläggsförsäkringen ger

1 MSEK per skada och år:

3 983 SEK

t. ex. skydd om du levererat felaktiga underlag som leder till
förseningar och merkostnader för din uppdragsgivare. Eller

Datakonsult:

om du som teknisk konsult gör felaktiga beräkningar som

Försäkringsbelopp

Premie per år

leder till att en person eller egendom skadas.

500 000 SEK per skada och år:

3 196 SEK

1 MSEK per skada och år:

4 658 SEK

Om du har frågor om friskrivningar i avtal kan du som
medlem kontakta Företagarnas juridiska rådgivning på tel:
0771 45 45 45.

Bokföringsbyrå:
Försäkringsbelopp

Premie per år

För dig som är organisations-, data- eller

500 000 SEK per skada och år:

3 084 SEK

bokföringskonsult finns färdiga paket. Dessa innehåller

1 MSEK per skada och år:

4 490 SEK

GARANT Mini grundskydd + ansvarstillägg för ren
förmögenhets-, person- eller sakskada kopplad till din
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rådgivningsverksamhet.
Det finns två nivåer att välja på beroende på hur högt
ansvarstillägg du behöver. Vid behov av högre belopp
sker en indiviuell premiesättning.

Har du frågor om GARANT Mini och tilläggsförsäkringarna eller vill teckna försäkringen, kontakta Företagarna Försäkringar på
telefon 08-406 17 77 eller e-post sakforsakring@foretagarna.se. Du kan också hitta information på hemsidan:
foretagarna.se/forsakringar.
Företagarna Försäkringar www.foretagarna.se/forsakringar
Postadress Företagarna Försäkringar c/o Willis Towers Watson Sweden AB, Box 7273, 103 89 Stockholm
Tel. 08-406 17 77 E-post sakforsakring@foretagarna.se

GARANT Mini erbjuds i samarbete med:

GARANT Mini

GRUNDSKYDD
Egendom (helvärdesförsäkring) inkl allriskskydd – Ersätter allriskskador och egendomsskador till följd av brand, inbrott och
vatten. Normalt gäller krav på inbrottsskydd enligt skyddsklass 1. Vid verksamhet som bedrivs i hemmet räcker dock att du
uppfyller hemförsäkringens krav på inbrottsskydd. Försäkringsbelopp maskinerier/inventarier/varor: 1 x årsomsättningen
max 750 TSEK
Avbrott – Ersätter förlust av täckningsbidrag som uppstår ett dygn efter skadetillfället.
Försäkringsbelopp förlust försäkringsmässigt TB: 1 x årsomsättningen max 1 MSEK
Ansvar – Gäller vid skadeståndsanspråk mot företaget avseende person och sakskada. Utreder om skadeståndsskyldighet
föreligger, förhandlar och för den försäkrades talan vid rättegång samt betalar eventuellt skadestånd.
Försäkringsbelopp: 10 MSEK per skada, max 20 MSEK per försäkringsår
Rättsskydd inklusive skattemål – Gäller vid tvister som har samband med den försäkrade verksamheten.
Försäkringsbelopp: Vid tvist 5 pbb per skada och försäkringsår. Vid skattemål 5 pbb per skada och försäkringsår.
Tjänsteresa – Gäller bland annat vid personskada eller när tillhörigheter blir stulna eller skadade under tjänsteresa i hela
världen. Försäkringsbelopp: 200 TSEK dödsfall/ 200 TSEK invaliditet

SJÄLVRISK
Egendomsförsäkring

0,1 pbb per skada

Avbrottsförsäkring		

24 timmars karens

Ansvarsförsäkring

0,1 pbb per skada

Rättsskyddsförsäkring

0,2 pbb samt 20% av överskjutande kostnader

Tjänstereseförsäkring

Ingen självrisk

Pbb = Prisbasbelopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring. Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr.
Villkor – Detta är endast en kortfattad beskrivning. Mer information och villkor finns på www.foretagarna.se/forsakringar

VIKTIG INFORMATION
GARANT Mini är anpassad för det lilla företaget. Kontrollera därför att ovanstående skydd räcker för din verksamhet.
Om något skydd är särskilt viktigt för dig kontakta Företagarna försäkringar för att ta reda på om det omfattas av försäkringen.
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Har du frågor om GARANT Mini och tilläggsförsäkringarna eller vill teckna försäkringen, kontakta Företagarna Försäkringar på
telefon 08-406 17 77 eller e-post sakforsakring@foretagarna.se. Du kan också hitta information på hemsidan:
foretagarna.se/forsakringar.
Företagarna Försäkringar www.foretagarna.se/forsakringar
Postadress Företagarna Försäkringar c/o Willis Towers Watson Sweden AB, Box 7273, 103 89 Stockholm
Tel. 08-406 17 77 E-post sakforsakring@foretagarna.se

GARANT Mini erbjuds i samarbete med:

GARANT Mini

Tilläggsförsäkringar tecknas separat
som komplement till Företagsförsäkringen
Utöver det omfattande försäkringsskyddet som erbjuds
inom GARANT Mini kan behov av tilläggsförsäkringar finnas
för ditt företag. Premien för respektive tilläggsförsäkring
offereras vid ansökan till Företagarna Försäkringar.
BEHANDLINGSSKADEFÖRSÄKRING

TEKNISKT KONSULTANSVAR/

– för skada som du kan orsaka dina patienter. Försäkringen

RENFÖRMÖGENHETSSKADA/DATAKONSULTANSVAR

gäller för kroppsskada som orsakats patient/kund och

Gäller om du eller dina anställda orsakar uppdragsgivaren

som har uppkommit i Sverige i samband med försäkrad

ekonomisk skada/förlust i egenskap av konsult/rådgivning.

verksamhet, t ex massage, manikyr eller hårvård.

Fordrar separat ansökan.

Försäkringen gäller inte för verksamhet som omfattas
av särskild lagstiftning t ex Patientskadelagen eller

Tekniska konsulter

Produktansvarslagen Försäkringsbelopp: 2 MSEK per skada,

Konsulter som arbetar med ABK96/ABK09 som branschavtal,

max 4 MSEK per år Självrisk 4 000 SEK per skada

t. ex. arkitekter, konsulter verksamma inom elteknik,
geoteknik, maskinteknik, VVS teknik Försäkringsbelopp:

VD- OCH STYRELSEANSVARSFÖRSÄKRING

120 pbb per uppdrag, max 360 pbb per försäkringsår.

VD och styrelse har tillsammans ansvaret för att ett företag
drivs på ett korrekt sätt. Detta innebär också

Försäkringsbeloppet 120 basbelopp per uppdrag kan

ett personligt ansvar, vilket kan få långtgående

höjas. Observera dock vad som sägs ovan om att

konsekvenser. För att skydda den privata ekonomin erbjuds

ersättningsskyldigheten är begränsad till 3 gånger det i

nu VD- & styrelseansvarsförsäkring som tillägg till GARANT

försäkringsbrevet angivna beloppet.

Mini. Försäkringen ersätter försvarskostnader för att bestrida
krav och eventuella skadestånd.

Självrisk: 1,0 pbb

Valbara försäkringsbelopp 2,5 MSEK, 5 MSEK, 10 MSEK eller
20 MSEK per skada och år.

Datakonsulter
Datakonsulter & annan IT-verksamhet Försäkringsbelopp:

Ingen självrisk.

0,5, 1 eller 3 MSEK per skada och år.
Självrisk: 1,0 pbb

OBJEKTSFÖRSÄKRING/SPECIALFÖRSÄKRING
Gäller med allriskomfattning för egendom på och utanför

Övriga konsulter

försäkringsstället. Försäkringen gäller inom Norden och

Konsulter och rådgivare, t ex Redovisning/Bokföringsbyrå,

följande objekt kan försäkras; Bärbar dator, Kamera, Tv,

branschorganisation, reklambyrå, resebyrå,

Video inkl utrustning, Kommunikationsradio. Varje försäkrat

organisationskonsult.
Försäkringsbelopp: 0,5, 1, 2 eller 3 MSEK per skada och år.

objekt premieberäknas för sig. Premien beräknas
pårespektive objekts nyanskaffningsvärde.

Självrisk: 1,0 pbb

Självrisk: 1 500 SEK
OBS! I de fall återförsäljare av objektet kan erbjuda
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allriskförsäkring är dessa normalt mer fördelaktiga.

