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HUR GÅR DET TILL NÄR
MAN FÅR EN SKADA?
Vi ska här försöka förklara i stora drag hur ett skadeärende sköts hos försäkringsbolaget. I fallet har vi utgått
från att ni har tecknat en försäkring i Vårdföretagarnas
gruppförsäkring (en allriskförsäkring för egendom och

DETTA HAR HÄNT – vattenläcka i huset!

En större vattenskada uppstår under natten i era lokaler, ett rör på översta
våningen har läckt och det rinner vatten i hela huset. Verksamheten kan
inte fortsätta drivas i lokalerna under renoveringsarbetet.
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Skadan är avslutad och ni har fått ersättning för
reparation av skadan, ersättning för kostnader av
andra lokaler samt eventuell intäktsförlust.
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Skadan är avslutad och ni har fått ersättning för
kostnader av andra lokaler samt eventuell intäktsförlust.
Fastighetsägaren har fått ersättning för reparation av
skadan via sitt försäkringsbolag.

Att jämföra försäkringar är inte helt enkelt. Premien är en sak, omfattningen en annan. Säkra hjälper
gärna till att jämföra din nuvarande företagsförsäkring med den som erbjuds Vårdföretagarnas
medlemmar. Jämförelsen är opartisk och visar konkret vilka skillnader som råder.

Tel: 036-30 48 30 | www.sakra.se | vardforetagarna@sakra.se
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Beräkning av intäktsförlust och kostnader för hyra av
andra lokaler skickas in till försäkringsbolaget.

Vi hjälper dig att jämföra!

Säkra Jönköping | Parkgatan 2, Box 2263, 550 02 Jönköping
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Skadan repareras av entreprenör som fastighetsägaren
har anlitat.
Fakturan från entreprenören betalas
av fastighetsägaren.
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Skadan anmäls till fastighetsägaren som får inspektera
skada samt anmäla den till sitt försäkringsbolag.
Skadan anmäls till ert försäkringsbolag som godkänner
kostnader för hyra av andra lokaler.

Fakturan från entreprenören betalas av er och kopia
skickas till försäkringsbolaget som ersätter er för
kostnaderna minus avdragen självrisk.
Beräkning av intäktsförlust och kostnader för hyra av
andra lokaler skickas in till försäkringsbolaget.
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Skadan anmäls till försäkringsbolaget som ger besked
om självrisk i skadan och kan hjälpa till med kontakt till
entreprenör.
Skadan repareras av entreprenör som ni har anlitat.

Direkta åtgärder för att begränsa skadan vidtas direkt.
Vatten stängs av, material flyttas.
Kontakt tas med VVS firma alternativt saneringsfirma
som kan torka ut lokalerna

Direkta åtgärder för att begränsa skadan vidtas direkt.
Vatten stängs av, material flyttas.
Kontakt tas med VVS firma alternativt saneringsfirma
som kan torka ut lokalerna och reparera skadan
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Företaget hyr lokalerna och
fastighetsägaren är Vårdfastighet AB
1

Företaget äger fastigheten
1

fullvärdesförsäkring för fastighet). Vi visar två parallella
spår, beroende på om ni äger eller hyr era lokaler.
Men kom ihåg att detta bara är ett exempel och det
nödvändigtvis inte går till på detta sätt i alla ärenden.
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VD- och styrelseansvarsförsäkring
– räddar din privatekonomi

Aktiebolagslagen ställer bland
annat följande krav.
• Upprätta ett rapporteringssystem, för
bedömning av bolagets ekonomiska situation.
• Upprätta skriftliga instruktioner för VD och
styrelseorgan, där det ska framgå vilken
arbetsfördelning som gäller mellan VD och
respektive organ.
• Fastställa arbetsordning årligen.

Utmanande och roligt, men ett
styrelseuppdrag innebär också
att du riskerar din privata
förmögenhet. Såvida du inte har
en bra försäkring förstås.
Aktiebolagslagen innebär att styrelsen i
ett företag har personligt ansvar för de

GLÖM INTE
ATT ADRESSÄNDRA
– annars gäller
inte försäkringen

Har ni bytt adress?
Var noga med att meddela
detta. Om du drabbas av
en skada och har inaktuell
adress på försäkringsbeviset, så blir du helt
utan ersättning. Det
räcker alltså inte med att
företagsnamnet är korrekt.
Det måste också vara
rätt adress för att
försäkringen ska gälla.
Din adressändring kan
du göra direkt till Säkra.

beslut som fattas eller inte blir fattade.
– En bra VD- och styrelseansvarsförsäkring är därför en viktig trygghet
att falla tillbaka på, eftersom försäkringen omfattar skydd mot ekonomiskt
skadeståndskrav säger Johan Frejinger,
försäkringsförmedlare på Säkra.

Försäkringen innebär i korthet att försäkringsbolaget åtar sig att utreda om ersättningsskyldighet föreligger och eventuellt förhandla
med den som kräver ersättning. Vid en
eventuell rättegång eller skiljemannaförfarande för försäkringsbolagets jurister den
försäkrades talan.
– Visar det sig att skadeståndskravet är
befogat, betalar försäkringsbolaget ut
ersättning, samt rättegångskostnader, säger
Johan Frejinger.

Försäkring mot ren
förmögenhetsskada
Kommuner kräver ofta att vårdföretagen
ska vara försäkrade mot så kallad ren
förmögenhetsskada då elever/boende är
på praktikplats. En sådan försäkring kan
Säkra erbjuda.
I samband med vårdupphandlingar ställer
kommuner allt oftare en rad olika krav på
motparten, inte minst då det gäller försäkringar.
Ett krav som aktualiserats det senaste året,
främst i södra Sverige, är att vårdföretagen

ska ha tecknat en ansvarsförsäkring mot ren
förmögenhetsskada när elever/boende är på
praktikplats.
Om en sådan försäkring, som även kallas
konsultansvarsförsäkring, saknas kan vårdföretaget hamna i en sämre situation i upphandlingsprocessen.
Kontakta Säkra så hjälper vi dig att teckna denna
tilläggsförsäkring.

Vi gratulerar Vårdföretagarna...
...som i år fyller 70 år. VI är stolta över att få vara samarbetspartner
till denna organisation.

