Företagsförsäkring
För medlemmar i Mitt Beijer

Försäkringen är speciellt utformad för medlemmar i
Mitt Beijer och ger ett försäkringsskydd för entreprenad där
egendoms-, avbrotts-, ansvars- och rättskyddsförsäkring ingår.
Ansvarsmomentet är utökat med förmögenhetsbrott.
Motorförsäkring kan tecknas med rabatt.
Försäkringens omfattning

Med Pbb avses det prisbasbelopp som fastställts enligt lagen om allmän försäkring
och som gäller för januari månad det år då skadan inträffat.

Egendom

Försäkringsställe
Brand, inbrott, vatten

Varor och maskinerier inkl. leasade, hyrda eller och lånad
egendom och hjälpmedel. Även fast inredning bekostad av
försäkringstagaren

20 Pbb

Stöldbegärlig egendom

5 Pbb

R.A.D

5 Pbb

Arbetsområde
Plötslig oförutsedd skada (allrisk)

5 Pbb
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Pengar och värdehandlingar
– i låst värdeskåp, enl. svensk standard

2 Pbb

– förvarat på annat ställe

0,2 Pbb

– vid rån och överfall

5 Pbb

Kunders egendom

5 Pbb

Arbetstagares egendom (per arbetstagare)

0,2 Pbb

Glas, skylt, markis

Ingår

Förhyrda lokaler

2 Pbb
Uppsåtlig skadegrelse

5 Pbb (ej allrisk)

Entreprenaden 2

25 PBb

Hjälpmedel 3

2 PBb

Befintlig egendom (ROT) 4

5 MSEK

Lokaliserings- och friläggningskostnader

1 MSEK

Forceringsåtgärder

10 PBb

Verktyg, inredning i bil: per bil

2 PBb

2. Entreprenaden avser de arbeten samt egendom av förbrukningskaraktär 		
som enligt kontraktshandlingarna jämte ändringar och tilläggsarbeten 		
ingår i försäkringstagarens avtalade åtagande.
3. Hjälpmedel avser egendom som inte är av förbrukningskaraktär och som
erfordras för utförande av avtalat åtagande på Arbetsområde.

4. Befintlig egendom (ROT) avser byggherres, beställares eller hyresgästs
tillhörig egendom inom eller i direkt anslutning till Arbetsområde.

Försäkringsställe
Brand, inbrott, vatten

Arbetsområde
Plötslig oförutsedd skada (allrisk)

- Vid skada i egen verksamhet

Förs.bart täckningsbidrag

Förs.bart täckningsbidrag

- Vid skada hos kund eller leverantör

Förs.bart täckningsbidrag

5 Pbb

Extra kostnad

1 Mkr

Avbrott
Bortfall av täckningsbidrag under 12 månader på grund av
ersättningsbar egendomsskada

Ansvar
Skadeståndsskyldighet som kan åläggas företag enligt
gällande rätt inkl. allmänna bransch- bestämmelser –
utökat entreprenad ansvar

Se brev

Se brev

Vid person- och sakskada

10 MSEK

10 MSEK

Förmögenhetsbrott*

500 000 kronor
10 MSEK
(nycklar begränsas till 1 msek)

Skada vid omhändertagen egendom inkl nycklar

Övrigt
Rättskydd inkl miljöbrott

10 Pbb per skada

Tjänsteresa

200 resdagar/anställd
och år

Kris

10 behandlingar

Kundolycksfall

10 Pbb

10 Pbb per skada

Självrisk
Angivna självrisker är de vanligast förekommande
självriskerna. För vissa skadehändelser gäller,
enligt försäkringsvillkoren, högre självrisk.

– Egendomsskada

20 % av gällande Pbb**

– Ansvarsskada

20 % av gällande Pbb***

–Förmögenhetsbrott

50 % av gällande Pbb

– Avbrottsskada

24 timmars karens

– Rättsskyddsskada

20 % av ersättbara
kostnader, dock lägst

– Verktyg och inredning vid
stöld och inbrott i bil

20 % av gällande Pbb
20 % av gällande Pbb

– Transport

20 % av gällande Pbb

Tjänsteresa

200 resdagar per år och anställd – gäller alla på företaget

Fastighetsförsäkring

Kontakta Folksam för mer information om
Mitt Beijers speciella erbjudande.

Vill du veta mer?
Ring Folksam på 08-722 86 35 eller gå in på
folksam.se/mittbeijer
S12677 15-10

Grundförsäkring

* Kan vid behov höjas.
** Vid heta arbeten gäller särskild självrisk.
*** Vid skada till följd av heta arbeten gäller förhöjd grundsjälvrisk.

