Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt.

SÅ ÄR DU SKYDDAD
UNDER TIDEN SOM
UF-FÖRETAGARE.
SKRÄDDARSYDD FÖRSÄKRING TILLSAMMANS MED NORDIC FÖRSÄKRING.
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Ett skräddarsytt
försäkringspaket för
UF-företaget.

Som UF-företagare har du mycket annat att tänka på än det här med
försäkring. Därför har Ung Företagsamhet i samarbete med försäkringsförmedlaren Nordic Försäkring samt försäkringsbolaget Protector
Försäkring tagit fram en skräddarsydd företagsförsäkring som gäller för
samtliga UF-företag och dess medlemmar från det att de genomfört en
fullständig registrering och betalt in registreringsavgiften till sitt regionala UF-kontor.
Försäkringen har ett mycket bra skydd och denna broschyr är tänkt
att hjälpa dig att få en överblick över försäkringens innehåll och också
förklara hur du ska göra om skadan skulle vara framme. Längst bak i
broschyren hittar du även lite tips och råd.
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Varför behövs en företagsförsäkring?
Oavsett vilken verksamhet ditt UF-företag sysslar med är det viktigt att
företaget har en företagsförsäkring, för utan försäkring kan det bli en
dyr historia om du råkar ut för exempelvis en stöld, krävs på skadestånd
eller får varor skadade under en transport.
Detta ingår bland annat i företagsförsäkringen:
• Egendomsförsäkring inklusive avbrott – en försäkring vid skada på
UF-företagets lösöre och varor. Denna försäkring gäller även för lånade
och hyrda saker.
• Ansvarsförsäkring – en försäkring som hjälper dig om någon riktar ett
skadeståndskrav mot UF-företaget.
• Entreprenadförsäkring – en försäkring för de som har bygg-, eller
installationsverksamhet.
• Rättsskyddsförsäkring – en försäkring som hjälper dig om UF-företaget behöver anlita ett juridiskt ombud.
• Olycksfallsförsäkring – en försäkring som skyddar dig vid personskada.
• Transportförsäkring – en försäkring vid skada på beställda/skickade
varor eller skada på annans egendom, till exempel vid flyttverksamhet.
Egendomsförsäkring inklusive avbrott
Vad omfattar försäkringen?
Försäkringen gäller för ditt företags inventarier, maskiner och varor
som skadas i brand eller blir stulna. Försäkringen gäller också med
allriskomfattning vilket betyder att den gäller för plötsliga och oförutsedda fysiska skador på, eller förlust av, försäkrad egendom. Allrisk
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kan man säga är en form av drulleförsäkring för företag. Även hyrd och
lånad egendom omfattas av försäkringen om UF-företaget har ansvaret
för egendomen. Skulle egendomsskadan också innebära att ditt företag
förlorar intäkter så ersätter avbrottsförsäkringen den vinst du förlorar.
Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller utan angiven adress och omfattar därför försäkrad
egendom både i skolan, i hemmet eller om den förvaras någon annanstans. För att försäkringen ska gälla krävs att säkerhetsföreskrifter enligt normala försäkringsvillkor för inbrott följs. Till exempel ska dörrar
och fönster vara låsta och egendomen skall förvaras utom synhåll.
Försäkringsbelopp: 80 000 kronor.
Självrisk: 500 kronor
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Ansvarsförsäkring
Vad omfattar försäkringen?
Ansvarsförsäkringen skyddar ditt UF-företag vid skadeståndsanspråk
för sak- och personskador. Som UF-företagare har du ett ansvar för att
din verksamhet inte skadar andra personer eller annans egendom. Om
detta ändå skulle inträffa hjälper försäkringsbolaget dig med att utreda
vem som är ansvarig för skadan enligt gällande skade¬ståndsregler. De
förhandlar också med den som kräver skadestånd och för din talan vid
eventuell rättegång samt betalar eventuellt skadestånd.
Försäkringen omfattar både verksamhetsansvar och skadestånd till följd
av levererad produkt – så kallat produktansvar. Produktansvarsförsäkringen gäller även efter att din UF-verksamhet har upphört, i enlighet
med lagenliga krav och för¬säkringsvillkor. Ansvarsförsäkringen ger
även ett utökat skydd för omhändertagen egendom (till exempel flyttfirma som tar hand om annans lösöre) och för dig som har konsultverksamhet ingår ett ”konsultskydd” för ren förmögenhetsskada gentemot
kontrakts¬part, till exempel för felaktig rådgivning.
Exempel på begränsningar
Försäkringen gäller inte för;
• skador på levererade produkter eller för arbeten som du har gjort fel
och därför måste göras om.
• skador på grund av fel som du har känt till men inte åtgärdat.
• skador på egendom som du har hyrt eller leasat.
Var gäller försäkringen?
Försäkringen ger verksamhetsansvar och produktansvar i hela världen
med undantag för USA och Kanada. Den gäller för ren förmö¬genhetsskada (konsultation, programmering etc.) inom Norden och för tillfällig
verksamhet inom Europa.
Försäkringsbelopp:
Verksamhets- samt produktansvar – 10 000 000 kr per skada,
20 000 000 kronor per år.
Nyckelförlust samt omhändertagen egendom – 2 500 000 kronor per
skada och år.
Skada på hyrd lokal – 50 000 kronor
Ren förmögenhetsskada – 2 000 000 kronor
Självrisk: 500 kronor
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Entreprenadförsäkring
Vad omfattar försäkringen?
Försäkringen är en allriskförsäkring som täcker entreprenörers och
leverantörers behov av försäkringsskydd enligt de avtal som finns på
marknaden inom bygg-, installations- och montageverksamhet. Ditt
UF-företag behöver den här försäkringen för att skydda nedlagt arbete,
material och hjälpmedel.
Försäkringen gäller för byggnads-, anläggnings- och/eller installationsarbeten för permanent bruk eller montage av mekanisk utrustning eller
elektrisk utrustning.
Exempel på begränsningar
Försäkringen ger inte ersättning för kostnader för att åtgärda felaktigt
arbete och felaktigt material i arbeten och inte heller skada på arbeten
som orsakats av sådant fel. Undantaget avser endast sådana kostnader
som skulle ha uppkommit om felaktigheten eller bristen hade åtgärdats
omedelbart före skadans uppkomst. Säkerhetsföreskrifter för stöld
enligt försäkringsvillkor måste vara uppfyllda.
Försäkringsbelopp:
Befintlig egendom – 5 000 000 kronor
Röjningskostnad – 2 000 000 kronor
Lokalisering, friläggning och återställande – 2 000 000 kronor
Av beställaren tillhandahållen egendom – 2 000 000 kronor
Största enskilda entreprenad – 400 000 kronor
Hjälpmedel – 80 000 kronor
Självrisk: 500 kronor
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Rättsskyddsförsäkring
Vad omfattar försäkringen?
Om ditt UF-företag skulle hamna i en tvist som kan prövas i tingsrätt,
fastighetsdomstol och andra rättsinstanser ersätter försäkringen nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader.
Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller inom Europa.
Exempel på begränsningar
Försäkringen gäller inte för patenträttsliga tvister, tvister som rör skadestånd eller viten enligt marknadsföringslagen eller brottmål.
Försäkringsbelopp: 5 Prisbasbelopp* per skada. Maximalt försäkringsbelopp per försäkringsår – 10 Prisbasbelopp.
Självrisk: 500 kronor
* Prisbasbelopp: Med prisbasbelopp menas det belopp som fastställs
enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år eventuell skada
inträffade. För år 2016 är 1 pbb 44 300 kronor.

Olycksfallsförsäkring
Vad omfattar försäkringen?
Om du som elev under UF-verksamhet, eller un¬der resa till och från
UF-verksamhet, drabbas av olycksfall täcker försäkringen kostnader
för läkarvård, sjukhusvård, tandvård och resor samt ger ersätt¬ning vid
invaliditet.
Exempel på begränsningar
Försäkringen gäller inte era kunder.
Försäkringsbelopp
Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader – obegränsat
Medicinsk invaliditet – 400 000 kronor
Ekonomisk invaliditet – 800 000 kronor
Dödsfall – 40 000 kronor
Merkostnader – 10 000 kronor
Kristerapi – 10 behandlingstillfällen
Självrisk: Försäkringen gäller utan självrisk
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Transport- och tjänstereseförsäkring
Vad omfattar försäkringen?
När du beställer eller skickar saker kan det hända att sakerna blir
skadade eller stulna under transporten. Försäkringen ger ersättning för
skadad eller förlorad egendom och gäller även för utställningsmaterial i
samband med transport till och från mässa som anordnas för UF-företagen. Försäkringen gäller oavsett om du transporte¬rar egendom med
egen, lånad eller hyrd bil.
Skulle skada uppkomma på egen, lånad eller hyrd bil under resa till eller
från UF-verksamhet finns ett självriskskydd i tjänstereseförsäkringen
som täcker fordonets självrisk.
Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för transport i hela världen och för utställning i
Sverige.
Försäkringsbelopp: 100 000 kronor
Självrisk: 500 kronor
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Vid skada eller frågor
Om skada inträffar kontakta Nordic Försäkring snarast möjligt för
anmälan.
Skadeblanketter hittar du på www.nordic.se eller kontakta
Nordic Försäkring på telefon 0470-75 12 00 eller e-post
uf@nordic.se för utskick.
Ifylld skadeanmälan skickas till:
Nordic Försäkring & Riskhantering AB
Kungsgatan 15A
352 31 Växjö
uf@nordic.se
Ansvarig kontaktperson är:
Paul Persson
Telefon: 0470-75 12 94
Mobil: 0709-50 00 71
E-post: paul.persson@nordic.se
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Tips & Råd
Affärsidé
En del affärsidéer är mer riskfyllda än andra. Om ni till exempel planerar att ha en verksamhet där ni tar hand om andras djur eller bilar
gäller speciella regler och därför kan försäkringsskyddet i vissa fall vara
begränsat. Samma sak gäller om man ska anordna resor eller event.
Kontakta oss gärna så vi kan hjälpa er med detta.
Ska ditt UF-företag låna eller hyra utrustning?
Fråga i så fall om ni eller den som äger utrustningen har försäkringsansvaret. Om ert UF-företag har ansvaret så är det bra att detta finns
avtalat skriftligt.
Bedrägeri
Det händer tyvärr att man som företagare blir lurad. Särskilt vanligt är
detta i samband med att man beställer varor, försök därför;
- undvika att betala i förskott. Välj istället att betala mot faktura som
levereras tillsammans med de beställda varorna.
- i så stor utsträckning som möjligt köpa från välkända eller rekommenderade firmor.
- göra en mindre provbeställning för att se att firman ni köper ifrån
verkligen skickar varorna. Då får ni även ett bra tillfälle att undersöka
kvaliteten på varorna innan ni lägger en större beställning.
Transportskador
Undersök alltid varorna när ni mottagit dem. Om de är skadade reklamera direkt till transportören eller postombudet.

UNG FÖRETAGSAMHET SVERIGE│UF-försäkringen│ 15

16 │UF-försäkringen│UNG FÖRETAGSAMHET SVERIGE

