
FREMIAS SKRÄDDARSYDDA FÖRSÄKRINGSLÖSNINGAR

Personlig assistans 
med uteverksamhet

Speciellt anpassad företagsförsäkring för medlemsföretag verksamma inom personlig assistans.

Vad skiljer oss från andra? 
• Bred omfattning
• Konkurrenskraftig premie
• Behandlingsskadeförsäkring ingår för icke-legitimerad personal
• Nyckelförlust ingår

Grundomfattning 
 
Egendom
Försäkring gäller med allriskomfattning och inkluderar 
även egendom förvarad hos kund eller på annan plats.
Nyckelförlust
Ersätter skäliga kostnader för byte eller ändring av lås vid 
förkommen nyckel eller kodbricka.
Avbrott
Ersätter driftavbrott som beror på ersättningsbar 
egendomsskada och gäller med allriskomfattning. 
Extrakostnader inkluderas även i försäkringen. 
Ansvar
Omfattar allmänt ansvar och produktansvar. Försäkringen 
gäller även för hyrd lokal och omhändertagen egendom 
samt assistansansvar. 
Rättsskydd
Ersätter kostnader i samband med tvist och inkluderar 
även skattemål.
Förmögenhetsbrott
Omfattar förmögenhetsförlust orsakat av arbetstagare.
Kris
Ersätter kostnader för krishantering i samband med rån, 
överfall, personskada eller övergrepp. 
Mediehantering
Omfattar skäliga PR-konsultationskostnader till följd av 
ersättningsbar person-, ansvar- eller egendomsskada.
Överfall
Omfattar personskada genom rån eller överfall.
Besöksolycksfall
Omfattar kunder och besökare.

Behandlingsskada
Ersätter skada till följd av behandling utförd av icke-
legitimerad personal.
Transport
Organisationens egendom ersätts vid skada i samband 
med transport med egna fordon.
Tjänsteresa
Ersätter förlust av organisationens och anställdas 
egendom i samband med tjänsteresa. Max 100 resdygn 
per år.

Möjliga tillägg
• Patientansvar
• Utökad tjänsteresa  (över 100 resdygn per år)
• Sjukavbrott
• Styrelseansvar
• Fastighet
• Motor

Vill du veta mer om försäkringen? 
Varmt välkomna att kontakta vår samarbetspartner inom 
försäkringsförmedling!

Söderberg & Partners
Telefon: 08 700 51 70
E-post: fredsgatan@soderbergpartners.se



Fremia är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata 
och främja sina medlemmars gemensamma intressen som 
arbetsgivare i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. Vår inriktning är kooperativa och värderingsstyrda 
företag, idéburen välfärd och civilsamhällets organisationer. 
Läs mer om oss på fremia.se

Försäkringen förmedlas av Söderberg & Partners
Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges 
ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar 
och finansiella produkter. Vi bedriver verksamheter inom 
bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning 
och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och 
kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala 
verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och 
förmånshantering.
Läs mer om oss på soderbergpartners.se

Försäkringsgivare är Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Hos oss kan kunden försäkra sig 
själv, sina nära och kära, sina ägodelar och företag samt spara till 
pensionen. Nästan varannan person i Sverige är försäkrad hos 
oss och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision 
är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld och 
målsättningen är att vara ledande när det gäller hållbarhet. 
Läs mer om oss på folksam.se

Detta produktblad är en 
sammanfattning av försäkringen. 
För fullständig information, se villkor.



Personlig assistans (uteverksamhet) 
Offertförfrågan 

Namn på 
verksamheten: 

Organisationsnummer: 

Postadress: Kontaktperson: 

Telefon: E-post:

Försäkringsställe: 

Årsomsättning: 

Egendomsvärde:* 

Antal anställda omräknat till heltid:* 

* Sammanlagt värde av varor, inventarier, maskiner, datorer med mera
* Exempelvis två anställda på 50 % motsvarar en heltidsanställd

Nuvarande försäkringsbolag: 

Årspremie: 

Förfallodag: 

Kort beskrivning av verksamheten 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Önskade tilläggsförsäkringar 

Utökad tjänsteresa (över 100 resdygn per år) 

Sjukavbrott 

Fastighet 

Styrelseansvar 

Motor 

Blanketten postas eller mejlas till: 

Söderberg & Partners  
Fredsgatan 12  
111 52 Stockholm  
Telefon: 08 700 51 70 
E-post: fredsgatan@soderbergpartners.se
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