
FÖRETAGSFÖRSÄKRINGEN

Brand

Brandförsäkring är utan tvekan en av de viktigaste typerna av 

försäkringar, eftersom risken för totalförstöring av verksamhe-

ten genom en brand är stor.

Inbrott, rån och vandalism

Detta försäkringsskydd blir allt viktigare. Tusentals inbrott av 

alla slag registreras varje dag. Ofta är det inte bara förlusten av 

materiella föremål för den skadade, utan också kostnaden för 

att ta bort förödelsen (vandalism) eller reparera skadade dörrar 

och fönster, för att inte tala om kostnaden för att återanskaffa 

de saknade varorna etc.

Naturskador som storm och hagel

Speciellt under hösten på Mallorca rapporteras stora förluster 

som orsakats av storm eller hagel. Dessutom bör det nämnas att 

i händelse av skador är markiser, belysningsrör, skyltar och ban-

deroller som är fästa på byggnadens utsida samt skydds- och 

skiljeväggar och tak också medförsäkrade.

Ledningsvatten

Farorna vid en ledningsvattenskada underskattas för det mesta. 

Skador i femsiffriga belopp är vanliga. Försäkringen täcker läck-

ande vatten från permanent installerade tillufts- och utloppsrör, 

annan utrustning som är permanent ansluten till rörsystemet 

och anläggningar för varmvatten- och ångvärmesystem. Inte 

försäkrat är däremot vattenskador som bl.a. orsakats av regnvat-

ten eller av grundvattnets återflödning på grund av kraftiga regn.

Ett företag utan risker existerar inte. Även mindre skador kan 

äventyra fortsättningen av ditt företag.

Huvudkriteriet vid beslut om vilken företagsförsäkring som ingås 

är driftläget och de därmed sammanhängande riskerna.

Till exempel behöver restauratören inte samma skydd som till-

verkaren. Arkitekten behöver inte försäkra sig så mycket som 

återförsäljaren, etc. Varje företag kan sätta ihop sitt eget försä-

kringsskydd.

En företagsförsäkring bör därför alltid riktas till motsvarande 

verksamhet.

Ett försäkringsskydd gäller endast på försäkringsplatsen. Som 

försäkringsplats gäller lagrings-, drifts- eller affärslokaler som 

dokumenteras i försäkringsavtalet.

Kontrollera regelbundet om de tecknade försäkringsavtalen 

fortfarande är „aktuella“. Till exempel, när man köper ny utrust-

ning eller lägger till nya arbetsfält, bör befintliga försäkringsavtal 

uppdateras.

Dessutom kan en företagsförsäkring utökas med affärsavbrotts-

försäkring.

Låt våra experter råda dig. Vi analyserar riskläget för ditt företag 

och väljer det mest lämpliga och kostnadseffektiva försäkrings-

skyddet för din företagsförsäkring.

VAD ska företagsförsäkringen omfatta i Spanien?

 Brand, blixtnedslag, explosion 

 Inbrott, rån och vandalism

 Naturskador som storm och hagel

 Ledningsvatten

 Driftsavbrott
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