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Gäller från
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Personskadeskydd

Det handlar om
dig och din familj
ARBETSGIVARE, FÖRÄLDER, MAKE/MAKA,

husägare, företagare, anställd. Vilka roller har
du? Och hur skulle du påverkas om olyckan är framme? Har du råd att bli sjuk?
Hur skulle din familj drabbas ekonomiskt om du skulle avlida?
Frågor som inte är roliga, men viktiga, att ställa.
Som egen företagare är du själv ansvarig för att ordna med försäkring för dig själv,
ditt företag och eventuellt dina anställda.
Vi har gjort det enkelt för dig; som medlem i Sveriges Frisörföretagare har du möjlighet att teckna ett specialanpassat försäkringsskydd.

Grundskydd
Kan tecknas av; försäkrad, medförsäkrad, anställd.
Inträde måste ske före 60 års ålder.
Grundskyddet är en bra »grundförsäkring« för dig. Försäkringen består av 5 olika delar. Kombinera detta med Sjukinkomstförsäkring och Vårdförsäkring så har du ett bra
företagarpaket! För att få ett ännu bättre skydd har du möjlighet att utöka Livförsäkringen och Omställningskapitalet.
Du kan också koppla på en Sjukdel på Olycksfallsförsäkringen
så får du en Sjuk- & Olycksfallsförsäkring. Då lämnas också
ersättning för invaliditet orsakat av sjukdom.
(se sid 2 i Ansökan)
Livförsäkring
Livförsäkringen kan bl a tjäna som efterlevandeskydd till
familjen, kompanjon- eller nyckelmannaförsäkring alternativt
som en ekonomisk säkerhet. Försäkringsbeloppet på Livförsäkringen är 10 prisbasbelopp.
Livförsäkringen betalas ut vid dödsfall före fyllda 70 år. Försäkringen upphör vid utgången av den månad du uppnår 70 år.
Följande förmånstagarförordnande gäller om inte annat anges;
I första hand make/maka/registrerad partner eller sambo,
eller om sådan inte finns den försäkrades arvingar. Har du
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barn under 18 år kan barnet omfattas av ett barnskydd som
innebär att 1 prisbasbelopp utbetalas om barnet avlider före
utgången av den månad barnet fyller 18 år. Om barnet omfattas av barnskyddet och drabbas av bestående nedsättning av
framtida arbetsförmåga p g a sjukdom eller olycksfall med
minst 50 % av full arbetsförmåga före 18 års ålder utbetalas
10 prisbasbelopp i invaliditetsersättning.
• Försäkringen går att överlåta till ex. kompanjon.
• Kan utökas till 50 prisbasbelopp. (2.240.000 kr)
(se sid 2 i Ansökan)
Omställningskapital
Innebär att du får ersättning om din arbetsförmåga nedsätts
(minst 50 %). Omställningskapitalet upphör vid utgången av
den månad du uppnår 67 år och består av 10 prisbasbelopp
(reduceras från 45 års ålder). Ersättningen utbetalas efter
30 månaders sjukskrivning (inom en period av de senaste
36 månaderna).
• Kan utökas till 20 prisbasbelopp. (896.000 kr)
(se sid 2 i Ansökan)
Rehabiliteringskapital (ingår i Omställningskapitalet)
Försäkringsbeloppet på 30.000 kr utbetalas om du varit
100 % sjukskriven under 6 månader. Rehabiliteringskapitalet
upphör vid utgången av den månad du uppnår 60 år, eller
efter utbetalning. Ersättningen kan endast utbetalas en gång.

i

Som egen företagare är du själv
ansvarig för att ordna med försäkring för dig själv, ditt företag och
eventuellt dina anställda. Vi har
gjort det enkelt för dig; som medlem i Sveriges Frisörföretagare har
du möjlighet att teckna ett specialanpassat försäkringsskydd.

Cancerförsäkring (ingår i Omställningskapitalet)
Om Du skulle drabbas av någon av cancerdiagnoserna som
finns uppräknade i villkoret utbetals 1 prisbasbelopp.
Cancerförsäkringen upphör vid utgången av den månad du
uppnår 65 år, eller efter utbetalning. Ersättningen kan endast
utbetalas en gång.
Olycksfallsförsäkring
Vår Olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt. Den hjälper dig
med följderna av olyckan, till exempel kostnader för sjukvård
och resor. Om din skada blir långvarig får du dessutom ersättning för förlorad inkomst och invaliditetsersättning vid bestående besvär. Försäkringsbeloppet på Olycksfallsförsäkringen
är 30 prisbasbelopp.
Före fyllda 70 år lämnas ersättning för;
• Invaliditet (medicinsk och ekonomisk samt ersättning för
vanprydande ärr).
• Första hjälpen ersättning vid olycksfall: 2.000 kr.
• Kostnadsersättning; Läke-, tandskade-, resekostnader.
• Merkostnader; Under akut sjuktid: max 3 prisbasbelopp, kläder och andra personliga tillhörigheter:
max 0,5 prisbasbelopp.
• Inkomstbortfall; Ersätter inkomstbortfall mellan dag
29 till 90 upp till 100 % av lön upp till 7,5 prisbasbelopp.
• Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader:
max 2 prisbasbelopp.

• Kris- och psykologhjälp: max 10 behandlingar.
• Dödsfall: 2 prisbasbelopp.
Definition av begreppet olycksfall
En olycksfallsskada är den kroppsskada som du ofrivilligt råkar
ut för, genom en plötslig, ofrivillig händelse. Händelsen ska
vara oförutsedd och inträffa vid en tipunkt och plats som är
identifierbar. Olycksfallsförsäkringen upphör vid 70 år, sjuktilllägget upphör vid 65 år.
• Utöka Olycksfallsförsäkringen att även gälla sjukdom
genom att anmäla det i Ansökan (sid 2).
Definition av begreppet sjukdom
Med sjukdom avses en, under försäkringstiden, av läkare, legitimerad psykolog eller på en psykiatrisk mottagning konstaterad försämring av hälsotillståndet, fysisk eller psykisk, som
inte är att betrakta som olycksfallsskada enligt dessa villkor.
Sjukdomen anses ha inträffat den dag försämringen konstaterades av läkare. Med sjukdom avses inte frivilligt orsakad
kroppsskada.
• Måste ansökas/anmälas separat. (sid 2 Ansökan)
Dubbel ersättning vid handskada!
Olycksfallsförsäkringen ger dig dubbel ersättning vid
skada på dina händer.
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Öka din trygghet
Vårdförsäkring
Kan tecknas av; försäkrad, medförsäkrad,anställd, barn. Inträde måste ske före 60 år, och gäller livsvarigt.
Har du råd att vara borta från jobbet? Den här försäkringen
ger dig snabb tillgång till vård och du kan snabbare återgå till
arbetet. Ett annat stort plus är givetvis att snabb vård innebär
minskat lidande.
Försäkringen ger dig (dygnet runt, via 0200-nummer) tillgång
till kvalificerad sjukvård och rådgivning inom hela Norden.
Försäkringen har en vårdgaranti, vilket innebär att du får träffa
en läkare inom 4 arbetsdagar. Krävs operation sker denna
inom 20 dagar.
Kan tecknas med remisskrav alternativt 700 kr i självrisk.

Med remisskrav. Blir du sjuk kontaktar du din vårdcentral för
primärvård. Om dina besvär kräver remiss till specialistläkare
(ortoped, kirurg m.m.) be då att få kopia på din remiss och
journal. Kontakta därefter vårdplaneringen som hjälper dig att
boka tid för vård.
Självrisk. Blir du sjuk kontaktar du vårdplaneringen. De hjälper
dig att boka tid för den vård du behöver. Du betalar en självrisk upp till 700 kr.
Försäkringen gäller med obegränsad ansvarstid samt ersätter
upp till 2 miljoner kronor per år.
Observera. Försäkringen gäller inte för någon befintlig
åkomma, här avses åkomma som har varit journalförd, behandlad eller känd av den försäkrade innan försäkringen började gälla. Befintlig åkomma omfattas dock av försäkringen
efter att den försäkrade varit helt behandlings- och symtomfri under en sammanhängande tid av två år närmast före
det att ersättningsanspråk framKombinationsställs på grund av sjukdomen eller
erbjudande!
besväret.

Tecknar du både Vårdförsäkring och Avbrottsförsäkring får du 20 % rabatt
på Avbrottspremien.

Avbrottsförsäkring vid
arbetsoförmåga eller dödsfall
Kan tecknas av; försäkrad, anställd.
Intäkterna slutar direkt om du är borta från jobbet, men inte
utgifterna. Företaget får snabbt problem, intäkterna sjunker
medan fasta kostnader som t ex hyror, bokförings- och försäkringskostnader, el- och teleavgifter, räntor, leasingavgifter
med mera fortfarande måste betalas. Det finns en risk att företaget hamnar i ekonomisk kris. En Avbrottsförsäkring kan då
vara till stor nytta.
Den här försäkringen täcker verksamhetens fasta kostnader
och skapar en ekonomisk trygghet. Om du blir långvarigt sjuk
eller skulle avlida täcker Avbrottsförsäkringen de fasta kostnaderna i företaget. För att en ersättningsbar avbrottsskada
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ska anses ha inträffat ska en omsättningsminskning skett i rörelsen till följd av din
arbetsoförmåga eller dödsfall.
Utbetalningstiden vid arbetsoförmåga är 12 månader, efter 14
alternativt 30 dagars karens. (Karenstid väljs vid tecknande
av försäkring). Vid dödsfall gäller försäkringen utan karenstid.
Skulle du p g a försäkringskassans bedömning kunna utföra
annan sysselsättning och därför blir ställd till arbetsmarknadens förfogande (lämna din anställning) fortsätter utbetalningen till dess att hela ansvarstiden utnyttjats under
förutsättning att du uppfyller kraven för utbetalning enligt gällande villkor.
Avbrottsförsäkringen upphör vid utgången av den månad du
uppnår 67 år. Inskränkningar finns för vissa sjukdomar/
diagnoser (se villkor).

Barn- & Ungdomsförsäkringar
Försäkringarna kan endast tecknas av dig som försäkrad. Försäkrads samtliga arvsberättigade barn är försäkrade om de
är bosatta inom Norden. Barn till make/registrerade
partner/sambo är försäkrade under förutsättning att barnet är
folkbokfört på samma adress som den försäkrade, eller barnet
är skrivet på annan adress men där försäkrads make/registrerade partner/sambo har vårdnaden. För barn där vårdnaden
varat/pågått fram till barnets 18 års dag gäller försäkringen
som för försäkrads arvsberättigade barn, fram till försäkringens slutålder.

På egen begäran kan Sjukvårdsförsäkring barn ändras till Sjukvårdsförsäkring vuxen samt Barn- & Ungdomsförsäkring,
sjuk och olycksfall ändras till Sjuk- & Olycksfallsförsäkring
vuxen. Detta kan göras utan hälsoprövning med oförändrat
försäkringsbelopp senast i direkt anslutning vid utgången av
det året barnet fyller 25 år, och tidigast från 16 års ålder.
• Premien gäller samtliga barn.
• Kan endast tecknas om försäkrad har gällande försäkring via
Frisörföretagarnas personskadeskydd.

Barn- & Ungdomsförsäkring, sjuk och olycksfall
Kan tecknas för försäkrads barn i kombination
med grundskyddet.

• Merkostnader; Under akut sjuktid: max 3 prisbasbelopp,
kläder och andra personliga tillhörigheter:
max 0,5 prisbasbelopp.
• Kostnader vid sjukhusvistelse: Ersätter med 0,75 %
av prisbasbelopp från första dagen. Utbetalas i 365 dagar.
• Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader:
max 2 prisbasbelopp.
• Kris- och psykologhjälp: max 10 behandlingar.
• Dödsfall: 2 prisbasbelopp.
Vid sjukdom lämnas ersättning för;
• Invaliditet (medicinsk och ekonomisk samt ersättning för
vanprydande ärr). Definition olycksfall och sjukdom är
samma som för vuxen.

Om ditt barn skulle bli handikappad p g a ett olycksfall eller
sjukdom förändras förutsättningarna framåt i livet. Samhällets
skyddsnät är begränsat när barn blir handikappade.
Vår Barn- & Ungdomsförsäkring, sjuk och olycksfall kan inte
förhindra skadan, men kan dämpa det ekonomiska lidandet.
Kan tecknas mellan 30–50 prisbasbelopp.
Vid olycksfallsskada lämnas ersättning för;
• Invaliditet (medicinsk och ekonomisk samt
ersättning förvanprydande ärr).
• Första hjälpen ersättning vid olycksfall: 2.000 kr.
• Graviditetsförsäkring gäller från vecka 26.
• Kostnadsersättning; Läke-, tandskade-, resekostnader.

Vårdförsäkring barn
Samma omfattning som Vårdförsäkring vuxen.
Försäkringen kan tecknas med 500 kr i självrisk alternativt
med remiss krav.

Söderberg & Partners
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Var inte sämre
försäkrad som företagare
än som anställd
Vi hjälper dig att
utforma ditt pensionssparande så att
det passar dig.

som arbetar i ett företag som är medlem
i Frisörföretagarna ett försäkringspaket som ger trygghet:
- för din familj om du skulle avlida (livförsäkring)
- för dig själv om du skulle råka ut för en arbetsskada
- för dig om du skulle bli sjukskriven (sjukinkomstförsäkring)
- för dig när du går i pension (pensionssparande)

SOM ANSTÄLLD HAR DU

När du är företagare är det ditt eget ansvar att ta hand om
och skapa denna trygghet. Därför har Frisörföretagarna tillsammans med Söderberg & Partners tagit fram ett antal försäkringar som hjälper dig med detta.

Sjukförmåner

Kr/mån

Lön

Sjukpenning/sjukersättning

Lagstadgad sjuklön,
utbetalas av arbetsgivaren

Bör försäkras, kontakta Söderberg & Partners för förslag

25.000

Ett bra försäkringsskydd bör innehålla följande försäkringar:

20.000
15.000
10.000

Grundskydd
Livförsäkring och olycksfallsförsäkring. Läs mer på sidan 2.

5.000
0

Lön idag

Dag
2–14

Dag
15–30 *

Efter
1 mån

Efter
3 mån

Efter
1 år

Sjukersättning

*För näringsidkare är karensen vanligtvis 7 dagar

Vård- och avbrottsförsäkring
Läs mer om hur du skyddar dina intäkter så du slipper ta av
din sjukersättning för att täcka företagets kostnader på sidan 4.
Sjukförsäkring
Den här försäkringen är beroende av vilken inkomst du har.
Från Försäkringskassan betalas ungefär 80 procent av din inkomst upp till 28.000 kr ut. Skulle du få sjukersättning sjunker
ersättningen till 64 procent (det ger max ersättning om
17.920 kr). Sjukinkomstförsäkringen som du kan teckna via
ditt medlemskap innebär att ersättningen från Försäkringskassan kompletteras med en försäkring som gör att du kommer upp i samma (eller drygt) den inkomst du hade innan du
blev sjuk.
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Pensionssparande
Börja spara så tidigt som möjligt. Den pension som du får via
samhället (allmän pension, se det orangea kuvertet) ger dig
ca 40 procent av din inkomst, och den kommer att minska i
betydelse p g a politiska beslut. Alternativet är att arbeta
längre för att få samma nivå i allmän pension i framtiden.
Som exempel ger en inkomst på 27.000 idag en pension vid
65 år på cirka 11.600.
Och det är faktiskt riktigt förmånligt skattemässigt;
Som företagare har du rätt att avdragsgillt betala in upp till 35
procent av din inkomst till pensionssparande.

Pension

Skulle du bli sjuk så finns en premiebefrielse som tar över betalningen efter 3 månader vilket gör att din pensionsinbetalning fortsätter under din sjukskrivning (som längst till 65 år).

Lön
Allmän pension
Bör försäkras, kontakta Söderberg & Partners för förslag
Kr/mån

Välj Söderberg & Partners så får du rabatt på ditt pensionssparande genom att vi förhandlar för ett stort antal kunder.
Det ger lägre kostnader och högre pensioner.
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10.000
5.000
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Kontakta oss så hjälper vi dig att bygga ett försäkringsskydd som passar din situation och ekonomi.

Söderberg & Partners
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Företagsförsäkring Salong & hyrstol

Det handlar
om dina saker
BRAND-, INBROTT-, VATTENSKADA ELLER RÅN.

Om du har ett godkänt inbrottslarm
som varit inkopplat
halveras självrisken.

Det finns tyvärr många
situationer som på ett ögonblick kan förändra förutsättningarna för din
salong eller hyrstol. Det kan du aldrig skydda dig ifrån. Men med en bra
försäkring kan du minimera effekterna. Frisörföretagarnas Salongs- & hyrstolsförsäkring, ger ett bra och pålitligt skydd om olyckan skulle vara framme!

Egendomsförsäkring
Försäkringen omfattar förutom brand-, inbrotts- och vattenskador även allrisk för all försäkrad egendom. Det innebär att
företaget får ett bra skydd för plötslig och oförutsedd skada
på, eller förlust av, den försäkrade egendomen. Även andra
egendomsskador omfattas. Det kan till exempel handla om
skadegörelse, glasskada eller rån.
Avbrottsförsäkring
Om du råkar ut för en ersättningsbar egendomsskada som
medför avbrott i verksamheten får du ersättning för reducerat
eller uteblivet täckningsbidrag. Försäkringen ersätter även
skäliga extrakostnader i samband med egendomsskadan.
Skadestånd
Försäkringen täcker person- eller sakskada om du blir skadeståndsskyldig enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Försäkringsbolaget hjälper till vid förhandlingar och utreder om
du verkligen är skadeståndsskyldig. Vid eventuell rättegång
får du hjälp med att föra din talan, och försäkringen täcker
också rättegångskostnaderna.

nes anställda och Polisanmälan med beskrivning av förövaren
och händelseförloppet görs omgående.
Stöldbegärlig egendom
Med stöldbegärlig egendom avses bl a
• föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och
ädelstenar
• antikviteter, konstverk och äkta mattor t ex handknutna
orientaliska
• ur avsedda att bäras t.ex fick- och armbandsur, hängur
• kameror, kameratillbehör och projektorer
• apparat/utrustning för ljud- eller bildåtergivning
• mobiltelefoner
• datorer, datorprogram, GPS-utrustning och till datorn
tillhörande bildskärm, tangentbord, mus, skrivare etc.
• elektroniska musikinstrument och spelkonsoler
• skinnkläder, pälsar och pälsverk samt därför avsedda
beredda och oberedda skinn
• tobak, vin och sprit
• vapen och delar av vapen.

Tjänstereseförsäkring
Har du eller din personal resor i tjänsten. Kanske att ni åker på
konferens, frisörmässa, utbildningar och liknande. I försäkringen ingår en tjänstereseförsäkring som ger ett utökat skydd
vid resor som utförs i tjänsten.

Fönster och skyltar
Flera försäkringsbolag har en maxgräns på hur stora fönster
och skyltar får vara för att försäkringen ska ersätta vid skada.
Via Frisörföretagarnas Salongsförsäkring finns inga såna gränser, utan försäkringen täcker samtliga fönster och skyltar oavsett storlek.

Öppen stöld
Försäkringen gäller för stöld av varor, maskinerier och anställdas egendom under ordinarie arbetstid inom försäkringslokal
samt under förutsättning att:
Stölden omedelbart upptäcks av försäkringstagaren eller den-

Annan verksamhet?
Har du verksamhet i företaget som inte omfattas av normal
frisörverksamhet, kontakta oss så hjälper vi dig att teckna tillläggsförsäkring för detta. Observera att smycken av ädel metall inte omfattas av försäkringen.
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Vattenlås – ingen självrisk!
Om salongen har vattenlås installerat av godkänd VVSinstallatör, gäller försäkringen utan självrisk vid läckage/
vattenskada.
Halvera självrisken med godkänt inbrottslarm
Om du råkar ut för inbrottsskada men har ett godkänt inbrottslarm som varit inkopplat halveras självrisken. För att
larmet ska vara godkänt krävs att det är kopplat till polis, vaktbolag eller larmcentral. (Detta behöver inte förhandsanmälas).
Inbrottsskydd – Skyddsklass 2
Inbrottsförsäkringen gäller endast om försäkringslokalens
väggar, golv, tak, fönster och dörrar uppfyller skyddsklass 2.
Öppningsbara fönster (även vädringsfönster) belägna lägre än
4 meter från mark samt dörrar ska vara låsta med godkänd
låsenhet. Med godkänd låsenhet menas lås och slutbleck av

sådant utförande som är godkänt av försäkringsbolaget enligt
SSF200:4. Godkända dörrförstärkningsbehör är ett krav för
dörr, port eller lucka av trä.
Särskilt inbrottsskydd
Särskilt inbrottsskydd är krav på försäkringslokal som innehåller parfymerier, kosmetika eller bijouterier för mer än
14 prisbasbelopp.
Förutom godkänt Inbrottsskydd – Skyddsklass 2, krävs även
godkänt inbrottslarm.
Självrisk
Möjlighet att välja 4.500 kr eller 9.000 kr på Salongs- & hyrstolsförsäkringen finns.
Vid avbrott lämnas inte ersättning för de första 24 timmarna
(karenstid).

Söderberg & Partners
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Försäkringsomfattning
Egendomsförsäkring
Brand, Vatten, Inbrott, Allrisk, Maskin och Rån
Ersättning lämnas vid skada på följande egendom
• Varor, maskiner inkl datorer och av försäkringstagaren
bekostad fast inredning, samt leasad, hyrd egendom
och skyltar
– varav stöldbegärliga varor
– varav varor och maskiner som inte
tillhör begreppet normal frisörverksamhet
• Ritningar, arkivalier och datamedia
• Pengar och värdehandlingar i salongen
– i godkänt värdeskåp
– förvarade på annat sätt
– vid rån och överfall
• Pengar i hemmet
– i godkänt värdeskåp
• Kunders egendom
(dock inte pengar och värdehandlingar)
– varav stöldbegärlig egendom
• Arbetstagarens egendom
(dock inte pengar och värdehandlingar)
per arbetstagare
• Egendom tillfälligt förvarad på annan plats som inte
disponeras av försäkringstagaren
• Maskinerier och varor i försäkringstagarens bostad
• Skada på bostadsrätt enligt bostadsrättstillägg

Avbrottsförsäkring

Fullvärde
max 5.000.000 kr
10.000 kr
45.000 kr
85.000 kr
90.000 kr
10.000 kr
85.000 kr
40.000 kr
40.000 kr
10.000 kr

Försäkringsmässigt
TB/dock
max 10.000.000
Ingår
400.000 kr
Ingår

Försäkringen ersätter bortfall av täckningsbidrag till följd
av ersättningsbar egendomsskada.
• vid skada i egen verksamhet
• vid skada hos kund eller leverantör
• vid allriskskada
Ansvarstid: 12 månader.

Ansvarsförsäkring
Ersätter skadeståndsskyldighet vid
• skada på person eller egendom
10.000.000 kr/skada
orsakad i företagets verksamhet
max 20.000.000 kr/år
• skada på person eller egendom
orsakad av defekter i de produkter som företaget
tillverkar och/eller säljer (produktansvar)
• hyrd lokal/fastighet
ingår i ovan belopp dock max 5.000.000 kr/skada
Försäkringen gäller i hela världen utom i USA och Kanada

Kundolycksfall
Inom lokal där verksamhet bedrivs

400.000 kr (utan självrisk)

10.000 kr

Krisförsäkring
200.000 kr
150.000 kr
Fullvärde

• Försäkringen ersätter psykologhjälp
• Vikarie vid sjukskrivning

10 behandlingar
20.000 kr

Rättsskyddsförsäkring
Glas
Ersätter bräckage eller sönderslagning av
• glas och skyltar oavsett storlek
– följdskada, t ex glassplitter, om glasskadan
är ersättningsbar

Ersätter ombuds- och rättegångskostnader vid
• tviste- och skattemål

Överfallsskyddsförsäkring
80.000 kr

Skadegörelse
Skadegörelse på förhyrda lokaler

400.000 kr

Ingår
Ersätter personskada genom uppsåtligt våld, riktat mot
• försäkringstagaren och dennes arbetstagare
• vikarie vid sjukskrivning

200.000 kr
20.000 kr

200.000 kr

Förmögenhetsbrottsförsäkring
Transport

Försäkringsbelopp

Ersätter plötslig och oförutsedd skada på
• försäkrad egendom under transport med egna transportmedel

40.000 kr

Öppen stöld
Försäkringen gäller för stöld av varor, maskinerier och anställdas
egendom under ordinarie arbetstid inom försäkringslokal samt under
förutsättning att:
Max
Stölden omedelbart upptäcks av försäkringstagaren eller dennes anställda och Polisanmälan med beskrivning av förövaren och händelse- 45.000 kr/
skadetillfälle
förloppet görs omgående

Ersättning vid egendomsskada är begränsad till 10.000.000 kr
inkl avbrott/extrakostnader per skadetillfälle
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500.000 kr

Tjänstereseförsäkring
För all personal inkl make/maka/sambo
– gäller hela världen
– gäller närresor
– gäller privat resa i samband med tjänsteresa
• Avbeställninsskydd
20.000 kr/person, dock max 100.000 kr/företag
• Invaliditetsgrad under 50 %
500.000 kr
• Invaliditetsgrad över 50 %
1.000.000 kr
• Dödsfall
250.000 kr

Söderberg & Partners
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Söderberg & Partners är Sveriges Frisörföretagares försäkringsrådgivare.
Som medlem i Frisörföretagarna har du möjlighet att utnyttja
oss i försäkringsfrågor, (pensionsförsäkringar, salongs- & hyrstolsförsäkring, personförsäkring, fondplacering).
Tveka inte, kontakta oss!
036-580 15 80 | frisor@soderbergpartners.se
Södra Strandgatan 13 B, 553 20 Jönköping

NORDEUROPA
FÖRSÄKRING AB

soderbergpartners.se

CONCRET.SE · MARS -17 · SOP 6839 · Foto: Mats Andersson.

VI SÄLJER INTE FÖRSÄKRINGAR.
VI KÖPER DEM ÅT DIG!

