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Affärsförsäkring 
 

Här har vi gjort en översiktlig 
sammanställning. En fullständig 
beskrivning av försäkringen finns i 
försäkringsvillkoren, där undantag och 
begränsningar framgår mer i detalj. Det är 
villkoren som gäller vid skada. Vill du se 
försäkringsvillkoren innan du tecknar din 
försäkring behöver du bara höra av dig till 
oss, så skickar vi dem. 
 
Länsförsäkringars Affärsförsäkring ger ett 
bra anpassat skydd för dig som är 
butiksägare.  
  
Grundskydd  
De grundskydd vi erbjuder dig som företagare är 
• Egendomsförsäkring  
• Avbrottsförsäkring  
• Ansvarsförsäkring  
 
=>Oftast ingår även följande skydd, vilket i så fall 
framgår av försäkringsbrevet 
• Förmögenhetsbrottsförsäkring  
• Rättsskyddsförsäkring  
• Överfallsförsäkring  
• Krisförsäkring. 
Utöver grundskyddet kan du, beroende på ditt 
butiks behov, teckna tilläggsförsäkringar. Några 
vanliga tilläggsförsäkringar återkommer vi till 
längre fram i översikten.   
  
Egendomsförsäkring  
Egendomsförsäkringen omfattar  
Maskiner och inventarier. För dessa gäller att 
försäkringsbeloppet ska motsvara vad det kostar att 
köpa nya. Då ska såväl den egna som leasade, hyrda 
eller lånade utrustningen räknas med.  
Varor. Här ska beloppet motsvara det högsta 
samlade värdet under året.  

Försäkringen skyddar värdeökning genom 
investering och prisändring intill 30 % av 
försäkringsbeloppen. 
Stiger värdet mer måste du kontakta oss, så vi kan 
förbättra ditt försäkringsskydd.  
  
Annat som kan ingå  
Följande ingår utan att du behöver tänka på att 
uppge dessa belopp själv: 
Ritningar, arkivmaterial och datamedia ersätts med 
upp till två prisbasbelopp.  
Pengar och värdehandlingar ersätts med upp till två 
prisbasbelopp, under förutsättning att de har 
förvarats i värdeskåp eller stulits vid rån eller 
överfall. I annat fall utgår ersättning med 20 procent 
av ett prisbasbelopp. 
Kunders egendom ersätts med upp till två 
prisbasbelopp. För arbetstagares egendom gäller 20 
procent av ett prisbasbelopp per person. 
När skylt eller hyrd lokal skadas ersätts detta med 
upp till ett prisbasbelopp.   
  
Skadeorsaker som berättigar till ersättning:  
Brand, explosion och elskador, liksom åsknedslag, 
skador av storm, hagel, snötryck, jordskred och 
översvämning berättigar till ersättning från din 
egendomsförsäkring. 
Stöld och skadegörelse vid inbrott och rån ersätts 
genom egendomsförsäkringen, liksom vattenskador 
på grund av läckage från ledningssystem. 
=>I vissa fall då det är omöjligt att uppfylla de 
skyddskrav vi ställer, kan försäkringen tecknas utan 
inbrottsskydd. 
Skador på glas med en yta mindre än fem 
kvadratmeter ersätts, liksom skador som inträffar 
vid transport med egna fordon.   
  
=>Begränsningar  
Egendomsförsäkringen gäller inte för viss egendom 
- till exempel trafikförsäkringspliktiga fordon eller 
större båtar - om inte egendomen är särskilt nämnd 
i försäkringsbrevet. 
För att få full ersättning vid inbrott för så kallade 
stöldbegärliga varor (tobaksvaror, datorer, 
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mobiltelefoner, klockor och dylikt) måste du ange 
värdet av dessa i förväg. Detta gäller även för 
stöldbegärlig egendom som tillhör dina kunder eller 
är avsedd för uthyrning. Råkar du ut för ett inbrott 
utan att ha uppgivit värdet i förväg får du ersättning 
med högst ett halvt prisbasbelopp.   
  
Avbrottsförsäkring  
Avbrottsförsäkringen gäller om verksamheten 
hindras efter ersättningsbar egendomsskada eller 
vid oförutsett avbrott i tillförsel av el, vatten, gas,  
värme eller data - och telekommunikation 
Försäkringen ersätter - under högst tolv månader - 
den minskning av täckningsbidrag du kan få på 
grund av avbrottet. I täckningsbidraget ingår vinst, 
avskrivningar och fasta kostnader inklusive 
anställdas löner. Om avbrottet beror på en 
egendomsskada hos din leverantör, eller om 
myndighet spärrar av tillträde till anläggningen, får 
du ersättning med upp till tio prisbasbelopp.   
  
Ansvarsförsäkring  
Ansvarsförsäkringen omfattar skadestånd för 
person- eller sakskador som uppstår i samband med 
verksamheten eller genom fel hos de produkter som 
ditt företag har levererat. Vi utreder 
skadeståndsfrågan, förhandlar med din motpart, 
svarar för eventuella rättegångskostnader och 
betalar skadestånd. 
Högsta ersättning är tio miljoner kronor. Beloppet 
kan naturligtvis höjas efter dina önskemål   
  
=>Försäkra till rätt belopp  
 Om du har uppgett för låga belopp som underlag 
för premieberäkningen är du underförsäkrad. 
Ersättningen vid skada sänks då med lika många 
procent som premien varit för låg.  
  
=>Säkerhetsföreskrifter  
För att alla försäkringstagare ska uppfylla en rimlig 
nivå på skydd mot skador gäller försäkringen med 
säkerhetsföreskrifter. Exempel på föreskrifter är 
åtgärder mot brand vid "heta arbeten" (svetsning 
med mera) och utformning av inbrottsskydd. Om en 
skada har uppkommit eller förvärrats till följd av att 
föreskrifterna inte följts kan ersättningen reduceras 
eller utebli helt.   
  
Självrisker  
Normalt gäller följande självrisker: 
Egendomsskada: 20 % av prisbasbeloppet  
Ansvarsskada: 10 % alternativt 20 % av 
prisbasbeloppet  
Avbrottsskada: Karenstid 24 timmar  
 
=>För viss egendom och vissa skadehändelser 
kan självrisken vara högre. Ett sätt att minska 
priset på försäkringen kan vara att frivilligt höja 
självriskerna.   

=>Ökad risk för skada  
Det är viktigt att du anmäler ändrade förhållanden 
som medför ökad risk för skada. Annars kan 
ersättningen vid skada komma att reduceras i 
samma grad som premien varit för låg.  
  
=>Förnyelse av försäkringen  
Försäkringstiden är normalt ett år och därefter 
förnyas försäkringen årligen genom att du betalar 
aviserad premie. Du måste betala försäkringen i tid 
för att skyddet ska gälla utan avbrott.   
 
Tilläggsförsäkringar  
Här ser du några tilläggsförsäkringar du dessutom 
kan teckna. Ytterligare alternativ hittar du på vår 
hemsida www.lansforsakringar.se eller genom att 
kontakta oss. De tillägg du väljer anges på 
försäkringsbrevet.  
Krisförsäkring. 
Försäkringen ersätter krisbehandling hos 
exempelvis psykolog för anställd som drabbats av 
rån, överfall eller trafikolycka i tjänsten. 
Smittavbrottsförsäkring. 
Försäkringen är avsedd för företag som hanterar 
livsmedel. Den ersätter förlust genom avbrott som 
orsakas av att myndighet stänger verksamheten på 
grund av risk för smitta. 
Glasförsäkring. 
Om du ansvarar för skyltfönster eller andra glas 
som är större än 5 kvadratmeter måste dessa anges 
separat för att du ska få ersättning vid bräck, 
sönderslagning och liknande. 
Kyl- och frysförsäkring.  
Försäkringen ersätter skada på varor i stationär kyl- 
eller frysenhet som plötsligt upphör att fungera.   
  
Viktigt att veta  
För att du som försäkringstagare ska få en bra och 
tydlig information om innehållet i och omfattningen 
av din försäkring, har vi markerat med en pil 
framför text som innehåller extra viktig information 
för dig.   
=>I din försäkring kan finnas vissa begränsningar i 
försäkringsskyddet.  
=> Det kan även finnas viktiga 
säkerhetsföreskrifter/aktsamhetskrav som du måste 
känna till och iaktta för att din försäkring ska gälla 
fullt ut.  
=> Som försäkringstagare har du också skyldighet 
att anmäla eventuell riskökning för att ditt 
försäkringsskydd inte ska påverkas.  
=> Dessutom är det viktigt för dig att känna till hur 
du kan förnya din försäkring vid avtalstidens slut så 
att du inte går miste om ersättning om olyckan 
skulle vara framme.  


