
GARANT Småföretag ger dig som småföretagare ett omfattande skydd för både verksamhet och 
inventarier.

Företagsförsäkring speciellt anpassad för småföretag

GARANT Småföretag finns för att göra ditt företagande tryggare. 

Den ger ett omfattande försäkringsskydd med låg självrisk 

för företag som ägs/drivs av dig som medlem i Företagarna. 

Försäkringen går givetvis även att komplettera med de tillägg 

som behövs med tanke på din verksamhet och andra behov. 

Utöver att din egendom har ett allriskskydd i företagets lokaler, 

omfattar försäkringen också t. ex. avbrotts-och ansvarsskydd samt 

förmögenhetsbrott om en anställd förskingrar pengar. 

GARANT Småföretag erbjuds i samarbete med: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

Försäkringen omfattar*

 ∞ Egendomsförsäkring (inklusive allriskskydd)

 ∞ Avbrottsförsäkring

 ∞ Ansvarsförsäkring

 ∞ Rättsskydd inkl skattemål 

 ∞ Tjänsteresa

 ∞ Förmögenhetsbrott

 ∞ Kundolycksfall

 ∞ Krisskydd till anställda

 ∞ Kyl- och frysförsäkring

Egendoms- och avbrottsförsäkringen är baserad på 

din årsomsättning, vilket innebär minimal risk för att 

försäkringbeloppet är för lågt. Detta är viktigt då du inte 

riskerar att få nedsatt ersättning i händelse av skada. 

Premien grundas på din årsomsättning, verksamhet och 

var din verksamhet är belägen.

GARANT Småföretag är en företagsförsäkring som 

passar i stort sett alla branscher och verksamheter. 

Försäkringsgivaren förbehåller sig dock rätten att avböja 

försäkring.

GARANT Småföretag är framtagen i samarbete mellan Företagarna, försäkringsförmedlaren Willis Towers Watson Sweden AB och 

försäkringsbolaget Protector Försäkring.

*För mer information om grundskyddet och tilläggsförsäkringarna se nästkommande sidor. 

Det är viktigt att du gör en bedömning av vilket skydd som behövs. Om något skydd är särskilt viktigt för dig

kontakta Företagarna försäkringar för att ta reda på om det omfattas av försäkringen.

OBSERVERA: GARANT Småföretag  innehåller som alla försäkringar vissa undantag t.ex. för rådgivande verksamhet i 

ansvarsförsäkringsdelen. Försäkringspaketet kan därför behöva kompletteras med en tilläggsförsäkring eller att ditt företag 

i avtalet med din motpart begränsar ansvaret. Om du har frågor om friskrivningar i avtal kan du som medlem kontakta 

Företagarnas juridiska rådgivning på tel 0771 - 45 45 45.

Har du frågor om GARANT Småföretag med tilläggsförsäkringar eller vill teckna försäkring, kontakta Företagarna  

För säkringar på telefon 08-406 17 77 eller e -post sakforsakring@foretagarna.se. Du kan också hitta information på hemsidan 

www.foretagarna.se/forsakringar

KOMBIRABATT

Tecknar du  GARANT Småföretag i kombination med GARANT Bil 

får du en rabatt med 10 % på premien för GARANT Småföretag. 

Kombirabatten omfattar inte tilläggsförsäkringarna.
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Egendom (allrisk) — Ett nödvändigt skydd vid plötsliga, oförutsedda skador som drabbar egendom som företaget äger eller 

ansvarar för krav på inbrottsskydd enligt skyddsklass 1. Försäkringsbelopp: 1 ggr årsomsättningen, dock lägst 3 MSEK.

Maskinförsäkring — omfattar inifrån kommande maskinskada på enskilda maskiner med ett värde på högst 25 pbb. 

Försäkringsbelopp: 25 pbb/enskild maskin.

Avbrott och extrakostnad — Ersätter förlust av täcknings-bidrag som uppstår ett dygn efter skadetillfället.  

Försäkringsbelopp: 1 ggr årsomsättningen.

Ansvar — Allmänt ansvar för sak- & personskada samt produktansvar i hela världen exklusive Nordamerika. Gäller vid 

skadeståndsanspråk mot företag. Utreder om skadeståndsskyldighet föreligger, förhandlar och för den försäkrades talan vid 

rättegång och betalar eventuellt skadestånd. Försäkringsbelopp: 10 MSEK per skada, dock max 20 MSEK per år.  

Nyckelförlust: 100 000 SEK.

Rättsskydd inklusive skattemål — Gäller vid tvister inom EU, EES Storbritannien samt Schweiz samt skattemål inom Sverige 

som har samband med den försäkrade verksamheten. Försäkringsbelopp: 6 pbb per skada, dock max 10 pbb per år.

Tjänsteresa — Gäller bland annat vid personskada eller när tillhörigheter blir stulna eller skadade under tjänsteresa. i hela 

världen. Undantag för de länder/områden som utrikesdepartementet avråder från att resa till.  

Försäkringsbelopp: 200 TSEK per dödsfall och 400 TSEK för invaliditet.

Förmögenhetsbrott — Täcker ekonomiska förluster som uppstår när anställd förskingrar eller utsätter företaget för berägeri, 

skadeståndsskyldighet genom att arbetstagare i tjänsten gör sig skyldig till förmögenhetsbrott mot annan samt datavirus 

och skada på datakapacitet. Försäkringsbelopp: 15 pbb.

Cistern och oljeskada
Gäller för skada genom oberäknad utströmning av olja, vätska.

Kundolycksfall
Ersätter personskada som drabbar kund inom företagets lokal.

Krisskydd till anställda
Ersätter kostnader för behandlingshjälp hos psykolog vid 10 tillfällen i samband med exempelvis rån, hot eller överfall.

Transport
Gäller vid plötslig, oförutsedd skada på egendom under transport med egna fordon i Norden.  
Försäkringsbelopp: 100 000 SEK

Specialförsäkringar som ingår om din verksamhet behöver dem:

Ansvarsförsäkring för bilverkstäder

Entreprenadförsäkring.

SJÄLVRISK
Grundsjälvrisk egendom 
(allrisk) 
0,1 pbb  

Avbrott och extrakostnad  
24 timmar karens

Ansvar   
0,1 pbb

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

Har du frågor om GARANT Småföretag med tilläggsförsäkringar eller vill teckna försäkring, kontakta Företagarna  

För säkringar på telefon 08-406 17 77 eller e -post sakforsakring@foretagarna.se. Du kan också hitta information på hemsidan 

www.foretagarna.se/forsakringar

GARANT Småföretag erbjuds i samarbete med:
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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
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Tilläggsförsäkringar tecknas separat   
som komplement till Företagsförsäkringen

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.

Självrisk: 0,5 pbb

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 SEK
Självrisk: 0,5 pbb

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. Försäkringen gäller 
även vid nattparkering, ej larmkrav.

Maximalt försäkringsbelopp: 100 000 SEK första risk 
Självrisk: 0,2 pbb

FÖRHÖJT FÖRSÄKRINGSBELOPP  
– 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

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: 1 500 SEK

OBS! I de fall återförsäljare av objektet kan erbjuda 
allriskförsäkring är dessa normalt mer fördelaktiga.

BEHANDLINGSSKADEFÖRSÄKRING  
– för skada som du kan orsaka dina patienter. Försäkringen 
gäller för kroppsskada som orsakats patient/kund och 
som har uppkommit i Sverige i samband med försäkrad 
verksamhet, t ex massage, manikyr eller hårvård. 
Försäkringen gäller inte för verksamhet som omfattas 
av särskild lagstiftning t. ex. Patientskadelagen eller 
Produktansvarslagen Försäkringsbelopp: 2 MSEK per skada, 
max 4 MSEK per år

Självrisk: 4 000 SEK per skada.

VD- OCH STYRELSEANSVARSFÖRSÄKRING 
VD och styrelse har tillsammans ansvaret för att ett företag 
drivs på ett korrekt sätt. Detta innebär också  
ett personligt ansvar, vilket kan få långtgående 
konsekvenser. För att skydda den privata ekonomin erbjuds 
nu VD- & styrelseansvarsförsäkring som tillägg till GARANT 
Småföretag. Försäkringen ersätter försvarskostnader 
för att bestrida krav och eventuella skadestånd. Valbara 
försäkringsbelopp 2,5 MSEK, 5 MSEK,  
10 MSEK eller 20 MSEK per skada och år. 

Ingen självrisk.

TEKNISKT KONSULTANSVAR/  
REN FÖRMÖGENHETSSKADA/DATAKONSULTANSVAR 
Gäller om du eller dina anställda orsakar uppdragsgivaren 
ekonomisk skada/förlust i egenskap av   
konsult/rådgivning. Fordrar separat ansökan.

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 uppdrag,   
max 360 pbb per försäkringsår.

Försäkringsbeloppet 120 basbelopp per uppdrag kan 
höjas. Observera dock vad som sägs ovan om att 
ersättningsskyldigheten är begränsad till 3 gånger det  
i försäkringsbrevet angivna beloppet.

Självrisk: 1,0 pbb
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Utöver det omfattande försäkringsskyddet som 
erbjuds inom GARANT Småföretag kan behov av 
tilläggsförsäkringar finnas för ditt företag. Premien för 
respektive tilläggsförsäkring offereras vid ansökan till 
Företagarna Försäkringar.

2
0

2
2

10
18



Datakonsulter 
Datakonsulter & annan IT-verksamhet  
Försäkringsbelopp: 0,5, 1 eller 3 MSEK per uppdrag och år. 
Självrisk: 1,0 pbb

Övriga konsulter 
Konsulter och rådgivare, t ex Redovisning/Bokföringsbyrå, 
branschorganisation, reklambyrå, resebyrå, 
organisationskonsulter 
Försäkringsbelopp: 0,5, 1, 2 eller 3 MSEK per skada och år. 
Självrisk: 1,0 pbb
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