Skräddarsytt försäkringspaket
Ger dig som är småföretagare ett starkt och adekvat skydd
Vi i Företagarförbundet Fria Företagare jobbar ständigt för att på olika
sätt förbättra vardagen för dig som är småföretagare.
En viktig sak för dig som företagare är ett bra och konkurrenskraftigt
försäkringspaket för dig och för ditt företag. Det kan vi erbjuda tillsammans med Svedea Specialförsäkringar, SEB Trygg Liv och Bliwa Livförsäkring som står bakom våra småföretagsförsäkringar som vi samlat under
varumärket Partner Försäkringar.

Två paket som stärker din trygghet
Partner Företag - trygghet för ditt företag
Denna försäkring ger ditt företag ett omfatta nde skydd. Utöver
grundskyddet kan du alltid komplettera din försäkring med bland annat sjukavbrottsförsäkring och utökat ansvarsskydd och mycket annat. Utvald försäkringsgivare är Svedea Specialförsäkringar. Läs mer på baksidan.
Partner Hälsa - trygghet för dig
Med denna försäkr ing får du personligen (dina familjemedlemmar kan även täckas
in) ett riktigt bra skydd om du skulle råka ut för sjukdom eller en olycka. Många
småföretag har inte kollektivavta l vilket gör att grundförsäk ringar som vård och
olycksfall oftast saknas. Utvalda försäkringsgivare är SEB Trygg
Liv och Bliwa Livförsäkring. Läs mer på baksidan.

Tre skäl att väja Partner Försäkringar
4 Försäkringarna är framtagna av småföretagare för just småföretag
och småföretagare.
4 Priset är fördelaktigt genom gruppförsäkringen i FriaFöretagare.
Enbart medlemmar i FriaFöretagare kan teckna Partner Försäkringar.
4 Partner Hälsa kräver enbart att du är fullt arbetsför vid tecknande av liv-,
vård- och olycksfallsförsäkri ng. Den kräver inte en hälsoundersökning vilket
annars är mycket vanligt hos andra försäkringsgivare.
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Det här ingår i grundskyddet

Det här ingår i grundskyddet

4 Egendomsskydd för företagets inventarier och varulager.
4 Avbrottsskydd vid stillestånd till följd av bland annat
brand-, vatten- och inbrottsskador.
4 Ansvarsskydd om du drabbas av skadestånd.
4 Rättsskyddsförsäkring som ersätter dina ombudskostnader vid tvister.
4 Flera specialförsäkringar ingår, bland annat som arbetsområdesförsäkring, tjänstereseförsäkring, förmögenhetsbrottsförsäkring, kundolycksfallsförsäkring.
4 Allrisk och maskinskadeförsäkring ingår alltid.

4 Livförsäkring - 10 prisbasbelopp. Med en livförsäkring kan
du ge ekonomisk trygghet till dina närstående om du
avlider. (Bliwa Livförsäkring)
4 Olycksfallsförsäkring - 30 prisbasbelopp som gäller dygnet runt. Med en olycksfallsförsäkring får du utan självrisk
ett ekonomiskt skydd om du skulle råka ut för en olycka.
(Bliwa Livförsäkring)
4 Vårdförsäkring - Tillgång till snabb vård av några av de
bästa specialisterna i Sverige. (SEB Trygg Liv)
2019 är 1 prisbasbelopp 46 500 kr.

Utökat skydd
Sjukavbrottsförsäkring , försäkring för byggnader, ansvarsförsäk ring för IT-konsulter/ rådgivande konsulter/tekniska
konsulter, förhöjda försäkringsbelopp och allrisk för enskilda
objekt, verktygsförsäkring i bil, etc.

Utökat skydd
Du kan även välja ett utökat skydd med högre försäkringsbelopp samt medförsäkra familjemedlemmar.

Kostnad/offert

Det här kostar grundskyddet

För att lämna en offert och räkna ut din
årspremie behöver vi:

4 16-39 år. 259 kr/månad
4 40-54 år. 325 kr/månad
4 55-65 år. 401 kr/månad

4 Företags namn och organisationsnummer.
4 Årsomsättning (max 20 mkr).
4 Beskrivning av verksamheten .
4 Redovisning av skador de senaste tre åren.

Mer information
Advise Risk & Försäkring administrerar
Företagarförbundet FriaFöretagares
försäkring Partner Företag
Telefon: 040- 664 43 30
E-post: partner@advise.nu

Mer information
Max Matthiessen administrerar
Företagarförbundet FriaFöretagares
försäkring Partner Hälsa.
Telefon: 08-6 13 28 55
E-post: grupp@maxm.se
Fullständig information finns på
www.bliwa.se/ff555

Fullständig information finns på
www.svedea.se/gruppfoersaekringar/partner.aspx
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