
NYSTARTAT 
FÖRETAG

Det är mycket att tänka på när du precis har startat 
ditt företag. Utrustning, lokal, eventuella tillstånd 
och inte minst kunder. Försäkringsskyddet är 
troligen inte din första tanke. Därför finns vi, du 
fokuserar på ditt företag och vi fixar försäkringen. 
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I vissa branscher är det i princip ett avtalsbrott att inte ha 
tilläggsförsäkring specifik för den egna branschen; konsulter, 
butiker och byggnadsentreprenörer är några exempel på 
yrkesgrupper som behöver förstärka sitt försäkringsskydd. Vår 
företagsförsäkring hjälper dig direkt från starten.

HÄR ÄR TRE BRA SAKER MED VÅR FÖRETAGSFÖRSÄKRING

 • Egendom – du får ersättning om företagets egendom blir 

stulen vid inbrott (gäller även leasad egendom)

 • Avbrott – skulle en egendomsskada leda till avbrott och din 

verksamhet stannar av betalar vi dina fasta kostnader och 

utebliven vinst

 • Ansvar – du får hjälp om du orsakar en skada och blir 

skadeståndsskyldig.

SJÄLVRISK
Självrisken är den del av ersättningen som du själv får stå för 
och karenstid är den tid under vilken vi inte kan betala någon 
ersättning. Självrisker och karenstid väljer du själv. 

De vanligaste valen är:

Egendom 20 % av basbeloppet

Avbrott Karenstid 24 timmar

Ansvar 20 % av basbeloppet

Rättsskydd  20 % av basbeloppet + 20 % av kostnaderna som 
överstiger basbeloppet 

UTÖKAT SKYDD FÖR BÄTTRE TRYGGHET
Beroende på vad du bedriver för verksamhet kan du behöva 
komplettera grundförsäkringen med en eller flera tilläggsför-
säkringar. Här är några tillägg som kan ge ditt företag en ökad 
trygghet. 

Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga

Om en nyckelperson blir sjuk eller drabbas av olycksfall så är 
risken stor att ditt företag förlorar intäkter. Tilläggsförsäkring-
en kan ersätta de fasta kostnaderna och utebliven vinst som 
nyckelpersonen svarar för. 

Entreprenad (arbetsområde)

Försäkringen gäller för oförutsedd fysisk skada på eller förlust 
av försäkrad egendom – så kallad allriskförsäkring – på arbets-
område inom Norden. Den är anpassad till de försäkringskrav 
som ställs i standardavtal inom entreprenadbranschen.

Tjänstereseförsäkring

Vid tjänsteresa kan försäkringen ersätta bland annat merkost-
nader till följd av sjukdom, olycksfall eller vissa akuta tandbe-
svär. Den betalar även ersättning om bagage eller annat lösöre 
skadas eller försvinner.

Kyl och Frys

Förvarar ditt företag varor i kyl eller frys ersätter försäkringen 
kostnader för varor som förstörs på grund av exempelvis tem-
peraturförändring, utströmning av vätska eller kylmedel vid 
strömavbrott eller om kylen eller frysen plötsligt slutar fungera. 

Datakonsult 

Om ditt företag orsakar en ekonomisk skada genom oakt-
samhet under sitt uppdrag hos kontraktspart som leder till ett 
skadeståndskrav, hjälper våra ansvarsjurister dig att utreda om 
du är skadeståndsskyldig och i så fall även ersätta den skada 
företaget orsakat (inom försäkringsbeloppet).

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FRÅN EURO ACCIDENT – GER 
DIG OCH DINA MEDARBETARE SNABB VÅRD
Med sjukvårdsförsäkringen får du och dina medarbetare 
tillgång till snabb vård vid sjukdom eller olycksfall. Inom sju 
dagar får ni träffa en specialist och skulle operation behövas 
görs detta i vanliga fall inom 14 dagar. Via Euro Accidents E-
vårdstjänst får du dessutom vid lättare åkommor hjälp senast 
inom 4 timmar men normalt inom 1 timme.

Vid behov ingår även besök hos sjukgymnast, dietist, naprapat, 
osteopat och kiropraktor. Snabb vård betyder snabbt tillbaka! 
Företag som erbjuder en sjukvårdsförsäkring blir också en mer 
attraktiv arbetsgivare genom att ge en ökad trygghet för sina 
anställda.

Du kan välja mellan 500 eller 1 500 kronor i självrisk.

Se våra försäkringslösningar,  läs fullständiga villkor och hitta ditt närmaste  Dina-bolag på www.dina.se.

Om oss  Vi är en grupp av försäkringsbolag runt om i Sverige som samverkar under det gemensamma varumärket Dina Försäkringar. Vi har kontor över hela Sverige, från 
Lund i söder till Luleå i norr. Med anor sedan 1768 har vi på Dina Försäkringar erfarenhet av att försäkra det du bryr dig om och att hjälpa dig att göra vardagen tryggare.  
Läs mer på dina.se

VISSA BRANSCHER  
KRÄVER EN FÖRSÄKRING 
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