
FÖRETAGSFÖRSÄKRINGAR 

Företagsförsäkring – mer än bara priset 

Att välja rätt försäkring för företaget handlar ofta om mer än priset. 
Det handlar om tillgänglighet, att snabbt och smidigt få hjälp och stöd 

oavsett om ditt företag har en mindre eller större verksamhet. 
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•• Omsen 
FÖRSÄKRINGAR 

Företagsförsäkring 

Vår företagsförsäkring är en individuell lösning som passar 
just ditt företag och din bransch. Försäkring kan tecknas 
för till exempel varulager, inventarier, maskiner och bygg
nader. Ofta har företaget speciella behov och då kanske 
du behöver komplettera med olika tilläggsförsäkringar. 
Vi hjälper dig att hitta rätt försäkringslösning för bästa 
möjliga skydd. 

Grunderna i vår företagsförsäkring: 

FÖRETAGSFÖRSÄKRING BASSKYDD 

EGENDOM ANSVAR  
• Brand RÄTTSSKYDD  
• Naturskada AVBROTT 
• Inbrott
• Vatten
• Allrisk

1. Egendom

Egendomsskyddet ger ersättning vid skadehändelser som 
brand, naturskada, inbrott, vatten och allrisk. 

Skyddet gäller i första hand på den adress där du bedri-
ver din verksamhet, men omfattar också egendom upp 
till i villkoren angivet belopp som du tillfälligt förvarar på 
annan plats. 

2. Ansvar

Försäkringen gäller för den försäkrade och dennes ar-
betstatagare vid person- och sakskada orsakad i tjänsten. 

För att försäkringen ska ersätta skadan krävs ersättnings-
skyldighet enligt gällande rätt. 

3. Rättsskydd

Om din verksamhet hamnar i en rättslig tvist kan du få 
ersättning från rättsskyddsförsäkringen. 

Försäkringen ersätter den försäkrades nödvändiga och 
skäliga ombuds- och rättegångskostnader i tvistemål, 
ansökningsärenden och brottmål där försäkringstagaren 
är målsägande. 

4. Avbrott

Om ditt företag drabbas av ett avbrott i verksamheten till 
följd av en ersättningsbar egendomsskada, till exempel 
en brand, kan du få ersättning för den ekonomiska förlust 
företaget råkar ut för. 

Ersättning lämnas för bortfall av täckningsbidrag i den 
försäkrade verksamheten till följd av ersättningsbar egen-
domsskada. Ersättning lämnas även för skäliga åtgärder 
för att upprätthålla verksamheten i den omfattning den 
skulle ha haft om skadan inte inträfat. 

Högsta ersättning 

Din egendom kan antingen fullvärdesförsäkras eller 
förstariskförsäkras. Fullvärdesförsäkring, som endast gäller 
byggnad, innebär att det inte fnns något försäkringsbe-
lopp som utgör gräns för skadeersättningens storlek. 

Vi betalar vad skadan värderas till vid skadetillfället enligt 
de värderingsregler som fnns i försäkringsvillkoren. 

Vid förstariskförsäkring begränsas ersättningen till högst 
det valda belopp som framgår av försäkringsbrevet. För 
att undvika underförsäkring och eventuell reducering 
av skadeersättning är det viktigt att du lämnar riktiga 
uppgifter då du tecknar försäkringen och att du anmäler 
ändrade förhållanden till oss. 

Självrisk 

Självrisk är den del av skadekostnaden som du som för-
säkringstagare står för själv. För vissa skadehändelser kan 
särskild självrisk gälla. 

Självrisken avdras efter att skadan värderats och even-
tuella avdrag beaktats enligt de skadevärderings- och 
skadeersättningsregler som fnns i villkoren. 

Säkerhetsföreskrifter 

Det fnns säkerhetsföreskrifter och myndighetskrav som 
syftar till att förhindra eller begränsa skada. Det kan vara 
lagstadgade åtgärder för att förebygga brand, explosion 
med mera. Andra föreskrifter är avsedda att skydda mot 
inbrott och gäller vid inbrottsskada. 

Lagstadgad olycksfallsförsäkring 

Enligt Lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 
ska arbetsgivaren teckna en lagstadgad olycksfallsför-
säkring för sina anställda i händelse av olycksfall och 
yrkessjukdom. Försäkringen ska också kompletteras med 
en grupplivförsäkring för arbetstagare. 

Försäkringen ersätter olycksfall som inträfat i arbetet och 
på väg till och från arbetet samt yrkessjukdomar som  
orsakats av arbetet. Den lagstadgade olycksfallsför-
säkringen är obligatorisk för alla arbetsgivare som har 
avlönad arbetskraft då löneutbetalningen sammanlagt 
överstiger 1 300 € per år. 

Tilläggsförsäkringar 

Behöver du ytterligare skydd för din verksamhet så har 
vi fera tilläggsförsäkringar anpassade för olika branscher 
och verksamheter. Se mer på omsen.ax/foretagsforsa-
kringar 
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