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Företagsförsäkring
FÖRMÅN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I DRF



Specialanpassad
Företagsförsäkring
Däckspecialisternas Riksförbund har i samarbete med 
försäkringsförmedlaren Försäkringskompetens i 
Uppsala utarbetat en mycket förmånlig gruppförsäkring. 
Utgångspunkten har varit att hitta en försäkring 
som på bästa tänkbara sätt tillgodoser förbundets 
medlemmar. Resultatet är en heltäckande försäkring med 
konkurrenskraftig premie. Försäkringsgivare är 
Dina Försäkring AB.

• Egendomsförsäkring/allrisk
Försäkringen gäller med allriskomfattning. Det betyder att 
ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd fysisk skada på, 
eller förlust av, försäkrad egendom. Försäkringen omfattar t ex 
maskiner, inventarier, varor, pengar och värdehandlingar, kunders 
och anställdas egendom. 

• Avbrottsförsäkring
Skulle du få ett avbrott i verksamheten efter till exempel en brand eller 
annan ersättningsbar egendomsskada lämnar avbrottsförsäkringen 
ersättning för den ekonomiska förlust som kan uppstå i samband 
med stillestånd. Försäkringen omfattar även det avbrott som kan 
uppstå i den försäkrade verksamheten pga. skada hos kund eller 
leverantör som finns inom Norden.

• Extrakostnadsförsäkring
Genom extrakostnadsförsäkringen kan du få ersättning för 
merkostnader som kan uppstå för att upprätthålla den försäkrade 
verksamheten i den omfattning den skulle haft om skada inte 
inträffat, exempelvis hyra av tillfälliga lokaler. 

• Ansvarsförsäkring inkl. miljöansvar
Försäkringen omfattar företagets skadeståndsansvar för sak- och 
personskador. Detta regleras i svensk rätt av bestämmelserna 
i gällande lagar och av rättspraxis. Försäkringen gäller även för 
skada på hyrd fastighet och miljöskada. 

• Maskinförsäkring
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd inifrån kommande 
skada på maskiner. 

• Rättsskyddsförsäkring
Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga ombuds- och 
rättegångskostnader (arvode för advokat) vid tvist som kan 
prövas av tingsrätt, fastighetsdomstol och andra rättsinstanser. 
Försäkringen omfattar också skattemålstvister. Försäkringen gäller 
inom Norden.

• Oljeskada
Försäkringen gäller för skador på egendom som orsakats av 
oberäknad utströmning från försäkrad cistern.

• Terapiförsäkring
Ersätter behandling i form av kristerapi efter rån, hot eller överfall 
som polisanmälts, allvarlig olycksfallsskada eller annan traumatisk 
händelse som exempelvis brand, explosion, trafikolycka, 
naturkatastrof, kapning eller terrorattack.

• Överfallsförsäkring
Betalar det skadestånd som anställd inte kan få av den gärningsman 
som utövat våld genom misshandel eller annat uppsåtligt våld riktat 
mot innehavaren av företaget eller dennes arbetstagare.

• Omhändertagen egendom
Försäkringen ersätter skador på kunders egendom vid bearbetning 
eller reparation. Exempelvis vid byte av motor etc.

• Tjänsteresa
Försäkringen omfattar den anställde som reser i tjänsten och gäller 
för sak och personskada som försäkrad kan drabbas av under en 
tjänsteresa.

• Verktygsförsäkring
Försäkringen gäller för verktyg, reservdelar, hjälpmedel och varor, 
skåpinredning i fordon och släp.

• Förmögenhetsbrott
Ersätter förlust som drabbar försäkringstagaren genom anställd 
som i tjänsten gör sig skyldig till stöld, förskingring, bedrägeri eller 
trolöshet mot huvudman. Försäkringen ersätter även skada vid 
dataintrång.

• Fastighetsförsäkring
Försäkringen omfattar plötslig och oförutsedd skada på fastigheter, 
byggnader samt fastighetsmaskiner.

• Flytande försäkring kunders fordon
Försäkringen ersätter skador på kunders fordon vid provkörning 
eller parkering på angivet försäkringsställe.

Försäkringens innehåll i korthet:

Tilläggsförsäkringar:



Kombinerad företagsförsäkring    Basbeloppet (Bb) för 2020 är 47.300 kr
Villkor: Allmänna Villkor Företag 2015, Företag 2015, Container 2015, Verktyg 2015, Nyckelförlust 2015, Oljeskada 2015, Bilverkstad 2015,
Ansvarsförsäkring för miljöskada 2015, Förmögenhetsbrott 2015, Överfall 2015, Terapi 2015, Kundolycksfall 2015, Tjänsteresa 2015.

Egendomsförsäkring

• Brand
• Inbrott
• Vatten
• Allrisk
• Maskin
• Rån

Skadegörelse

Glas inkl. Skyltar

Transportförsäkring

Verktygsförsäkring

Nyckelförlustförsäkring

Avbrottsförsäkring

Leverantörsavbrott

Extrakostnadsförsäkring

Ansvarsförsäkring inkl. hyrd 
lokal

Omhändertagen egendom, 
Bilverkstadsansvar

Oljeskadeförsäkring

Miljöskadeförsäkring

Rättsskyddsförsäkring inkl. 
Skattemål och miljöbrott

Förmögenhetsbrott

Kundolycksfall

Överfall

Terapi

Tjänstereseförsäkring

Maskiner, inventarier, egen bekostad fast
inredning, varor, kunders egendom.
Omfattar även hyrd, leasad och lånad egendom.

Stöldbegärliga varor och kunders egendom

Försäkrad egendom tillfälligt förvarad utanför
försäkringsstället

Arkivalier bestående av bl.a. ritningar och datamedia

Pengar och värdehandlingar:
- förvarade i låst värdeskåp
- förvarade på annat sätt inom försäkringsstället
- vid rån och överfall

Skada genom skadegörelse på lokal, ex. klotter

Samtliga, oavsett storlek
Skylt

Transporter av egen- och kunders egendom med egna/
lånade/leasade fordon

Gäller för verktyg, reservdelar, hjälpmedel och varor
Skåpinredning i fordon samt släpfordon

Ersätter kostnader för byte av lås i fastighet eller fordon 
i samband med att omhändertagen nyckel förkommit

Ersätter förlorat täckningsbidrag
Ansvarstid 12 månader

Ersätter förlorat täckningsbidrag vid egendomsskada 
hos kund eller leverantör inom Norden

Extrakostnader för företaget vid avbrottsskada

Geografisk omfattning: Norden

Ersätter skada på kunders fordon i samband med 
reparation, service eller däckbyte

Ersätter skada på egen och tredje man tillhörig 
egendom vid skada genom oförutsedd utströmning från 
cistern

Ansvarsförsäkring miljöskada enligt miljöbalken

Geografisk omfattning: Inom Norden

Ersätter förmögenhetsbrott inom Norden

Ersätter kund som drabbats av personskada i 
försäkrads lokal

Ersättning vid personskada genom misshandel

Extrakostnader för krishantering efter akut psykisk kris

Avser tjänsteresor och tjänsteärenden i hela världen

Valda försäkringsbelopp

0,5 Bb

5 Bb

2 Bb

2 Bb
0,2 Bb
2 Bb

2 Bb

10 Bb
2 Bb

3 Bb / fordon

2 Bb / fordon
1 Bb / fordon

10 Bb

Samma som omsättning,
dock max 300 Bb

10 Bb

10 Bb

10 Mkr per skada, dock 
max 20 Mkr per år

10 Mkr per skada, dock 
max 20 Mkr per år

15 Bb

2 Mkr

5 Bb, max 25 Bb per år
Samtliga anställda

1 Mkr

10 Bb

5 Bb

10 behandlingstillfällen, 
dock max 25 000 / anställd

Samtliga anställda

0,2 Bb1.) om inget annat anges i 
villkoren

0,2 Bb1.)

0,2 Bb1.)

0,2 Bb1.)

0,1 Bb1.)

0,2 Bb1.)

Karens 24 timmar

Karens 72 timmar

Karens 24 timmar

0,2 Bb1.)

0,2 Bb1.)

1 Bb

0,5 Bb1.)

0,2 Bb, och 20% av 
överstigande skadebelopp

0,5 Bb

Ingen självrisk

Ingen självrisk

Ingen självrisk

Ingen självrisk exkl. 
Rättsskyddet.

Försäkringsform/
Omfattning

Försäkringsobjekt Försäkringsbelopp Självrisk
Nedan följer en försäkringsöversikt. För fullständig beskrivning hänvisas till försäkringsvillkoren.

Merkostnader myndighetskrav

Fastighetsmaskin

Saneringsavtal (Anticimex)

Husbocksförsäkring (Anticimex)

Ersätter merkostnader för att anpassa byggnad efter 
skada enligt krav från myndighet

Ersätter maskinskada på ex. ventilation eller hiss

Ersätter sanering av bostäder och kontor

Ersätter sanering och reparation av försäkrad byggnad

4 Bb

Ingen begränsning

Ingen begränsning

4 Mkr

0,2 Bb 1.)

0,2 Bb 1.)

Ingen självrisk

Ingen självrisk

Försäkringsform/
Omfattning

Försäkringsobjekt Försäkringsbelopp Självrisk
Vid försäkring av fastighet

1.) Normal grundsjälvrisk är 0,2 Bb. Annan högre självrisk kan väljas.



Försäkringskompetens 
Försäkringskompetens är försäkringsförmedlare som alltid står på försäkringstagarens 
sida i förhandlingar gällande såväl försäkringsvillkor som skadeersättningar. Vi samarbetar 
med samtliga större försäkringsbolag på marknaden beträffande företagsförsäkringar. Som 
försäkringsförmedlare står Försäkringskompetens under tillsyn av Finansinspektionen 
vars uppgift är att kontrollera banker, försäkringsbolag, och försäkringsförmedlare. 
Försäkringskompetens är medlem i Svenska försäkringsförmedlares förening. 

Vart vänder jag mig vid inträffad skada?
Dina Försäkringar
Tel: 036-935 68 88
Efter kontorstid: 0771-77 10 00

Vid akut skada utomlands kontakta SOS International:
Tel: +45-70 10 50 50

Vill du teckna försäkring eller veta mer? 
Försäkringskompetens i Uppsala AB 
Tel: 018-37 01 45 
Fax: 018-490 32 73
E-post: info@fkomp.com 
www.fkomp.com

Dina Försäkringar
Dina Försäkringar är idag landets sjätte största försäkringsgivare inom sakförsäkringar. 
Tillsammans försäkrar Dina-bolagen över 145 000 hushåll, 33 000 lantbruk och 29 000 
företag. Premievolymen uppgår till 1,9 miljarder kronor.

Vi är 13 försäkringsbolag med kontor på drygt 50 platser över hela landet och vi samverkar 
under det gemensamma varumärket Dina Försäkringar. Vårt samarbete garanterar vår 
produkt- och kompetensutveckling och ger oss en finansiell stabilitet.

Vår ambition är att vara nära dig som kund oavsett var du finns, på dina villkor och på det 
sätt som passar just dig.


