
En förmån för dig som är medlem i  
Föreningen Auktoriserade Translatorer 

SFÖ:s Företagsförsäkring



Försäkringens innehåll  
i korthet

Egendomsförsäkring 
Försäkringen gäller med allriskomfattning. 
Det betyder att ersättning lämnas för 
plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller 
förlust av försäkrad egendom. Försäkringen 
omfattar till exempel maskiner, inventarier,
varor, pengar och värdehandlingar, kunders 
och anställdas egendom.

Avbrottsförsäkring 
Försäkringen lämnar ersättning för det 
avbrott i försäkrad verksamhet som 
uppstår till följd av en ersättningsbar 
egendomsskada, exempelvis ekonomisk 
förlust vid driftstörning efter brand. 
Ersättning lämnas även för avbrott genom 
att leveransavtal ej kunnat fullföljas på 
grund av ersättningsbar brand-, inbrotts- 
eller vattenskada hos kontrakterad kund 
eller leverantör.

Extrakostnadsförsäkring
Försäkringen ersätter rimliga 
extrakostnader för att upprätthålla 
verksamheten efter inträffad ersättningsbar 
egendomsskada.

Ansvarsförsäkring 
Försäkringen omfattar företagets 
skadeståndsansvar för sak- och 
personskador. Om företaget råkar 
ut för skadeståndskrav så hjälper 
försäkringsgivaren till att utreda om 
skadeståndsskyldighet föreligger.  Är 
företaget skyldigt att betala skadestånd 
sköter försäkringsgivaren förhandlingarna 
och för talan vid rättegången samt betalar 
ut eventuellt skadestånd.

Ansvarsförsäkring vid  
förmögenhetsskada
Försäkringen omfattar den 
försäkrades skadeskyldighet för ren 
förmögenhetsskada som tillfogas annan 
än den försäkrade på grund av fel och/
eller försummelse. Ren förmögehetsskada 
innebär ekonomisk skada som uppkommit 
utan samband med att någon lider person 
eller sakskada. Exempel på kostnader som 
kan ersättas är om din uppdragsgivare 
måste trycka om broschyrer på grund av en 
felöversättning.

Precis som varje språk behöver rätt översättning, så kräver även varje verksamhet rätt försäkring. SFÖ har 
tillsammans med Söderberg & Partners och Moderna Försäkringar tagit fram en anpassad företagsförsäkring 
som du som är medlem i Föreningen Auktoriserade Translatorer har förmånen att kunna teckna. Du får ett brett 
skydd till en konkurrenskraftig premie. Försäkringen gäller vid allt från skador på egendom till rättsskydd, så din 
verksamhet hålls flytande - vad som än händer.

Vanlig grundomfattning

Välj en försäkring anpassad för just din verksamhet

Självrisker

Rättsskyddsförsäkring 
Försäkringen ersätter nödvändiga och 
skäliga ombuds och rättegångskostnader 
vid tvist som kan prövas av tingsrätt, 
fastighetsdomstol och andra 
rättsinstanser. Dessutom omfattar 
försäkringen skattemålstvister.

Krisförsäkring 
Försäkringen ersätter kostnader för 
kristerapi om någon anställd drabbas 
av akut psykisk kris i tjänsten på 
grund av rån, hot, överfall, allvarlig 
olycksfallsskada, brand eller annan 
traumatisk händelse. Rån, hot eller 
överfall ska anmälas till polis.

Överfallsförsäkring 
Försäkringen gäller för personskada 
genom misshandel eller annat uppsåtligt 
våld eller hot.

Allrisk special
Försäkringen tecknas för egendom som 
du tar med på resor, till exempel bärbar 
dator. Försäkringen gäller med
allriskomfattning inom hela EU/EES.



Jämför själv!

SFÖ:s FöretagsförsäkringVanlig grundomfattning

Egendomsförsäkring
Brand, inbrott och vatten

Tilläggsförsäkringar

Om du har behov av ytterligare  
försäkringsskydd kan du komplettera 
grundskyddet med tilläggsförsäkringar.

Avbrottsförsäkring vid  
arbetsoförmåga 
Om den försäkrade drabbas av olycksfall 
eller sjukdom som leder till längre tids 
sjukfrånvaro, ersätter försäkringen 
rörelsens fasta kostnader under 
ansvarstiden. Ersättningen kan också  
användas till de merkostnader som 
uppstår om du måste anställa någon 
annan för att driva verksamheten vidare.

Kollektiv olycksfallsförsäkring
Olycksfallsförsäkring som ger ersättning 
vid invaliditet och kostnadsersättning 
för läkarvård vid plötsligt oförutsett  
olycksfall. Försäkringen gäller dygnet 
runt.

Tjänstereseförsäkring
Reseförsäkring som ger egendoms-, 
läkekostnads- och olycksfallsskydd i 
samband med tjänsteresor både inrikes 
och utrikes.

VD- och  
styrelseansvarsförsäkring
Ersätter personligt skadeståndsansvar 
som kan drabba styrelsemedlem.

Självrisker

Ansvarsförsäkring
Sak- och personskador

Avbrottsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring

Grundsjälvrisk
0.2. Pbb* (8 860 kronor)

Ansvarssjälvrisk
0.2. Pbb* (8 860 kronor)

Egendomsförsäkring
Brand, inbrott, vatten och allrisk

Självrisker

Ansvarsförsäkring
Sak- och personskador

Avbrottsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring

Grundsjälvrisk
1 500 kronor

Ansvarssjälvrisk
0.1 Pbb* (4 430 kronor)

* Pbb = Prisbasbelopp för 2016: 44 300 kronor.

Extrakostnads- 
försäkring

Ansvarsförsäkring
Felöversättning

Krisförsäkring

Överfallsförsäkring

Allrisk special
Egendom vid resor

Utökad ansvarsförsäkring vid 
förmögenhetsskada
Möjlighet att utöka försäkringsbeloppet 
för förmögenhetsskada är möjligt om 
behov finns.

 
Allmän information 

Försäkringsbelopp, ansvarstider,  
självrisker, särskilda förbehåll,  
säkerhetsföreskrifter med mera framgår 
av särskilt försäkringsbevis/produktblad 
samt försäkringsvillkoren.  
Med prisbasbelopp avses det belopp som 
faställs enligt lagen om allmän försäkring 
och som gällde det år skadan inträffade.



MODERNA FÖRSÄKRINGAR
Moderna Försäkringar - Företag & Industri, försäkrar allt från små och medelstora företag till stora, internationella 

koncerner. Vi är passionerade försäkringsgivare och skadereglerare som levererar skräddarsydda försäkringslösningar 
och dedikerade skaderegleringar utifrån varje företags unika behov. Vi älskar försäkringar och med transparens och 

engagemang erbjuder vi de bästa lösningarna till såväl det lilla enmansföretaget som till stora koncernen. 

VILL DU TECKNA FÖRSÄKRING  
ELLER VETA MER? 

Kontakta oss på Söderberg & Partners
Fredsgatan 12

111 52 Stockholm
Hugo Olsson: 08-700 51 74 

Åke Arén: 08-700 51 73

VART VÄNDER JAG MIG  
VID INTRÄFFAD SKADA?

Moderna Försäkringar, Företag & Industriskador
Telefon: 0200-21 21 20 (dygnet runt) 

E-post: foretagsskador@modernaforsakringar.se 
Adress: Box FE 380, 106 56 Stockholm

www.modernaforsakringar.se/foretagindustri

SÖDERBERG & PARTNERS
Söderberg & Partners är Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi 

har tillgång till Nordens största fristående analysavdelning, som dagligen följer försäkringsbolagen, bankerna,  
fondbolagen och investmentbankerna ur ett produktperspektiv.

SVERIGES FACKÖVERSÄTTAREFÖRENING, SFÖ
Sveriges Facköversättarförening bildades 1990 och är idag Sveriges största översättarorganisation.  
SFÖ arbetar för god yrkessed och ökat erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan yrkesöversättare.  

Föreningen tillvaratar facköversättarnas gemensamma ekonomiska och juridiska intressen samt informerar  
om och påverkar aktivt översättaryrkets och översättningsbranschens utveckling.

För kontakt och information: info@sfoe.se eller www.sfoe.se

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER
Föreningen bildades 1932 och är Sveriges äldsta översättarorganisation. Det går endast att bli medlem i 

föreningen om man är av Kammarkollegiet auktoriserad translator. Medlemmarna representerar fler än 30 
auktorisationsspråk inom olika områden och åtar sig uppdrag från myndigheter, företag och privatpersoner. 

Auktorisation borgar för kvalitet och rättssäkerhet. 
För kontakt och information: info@aukttranslator.se eller www.aukttranslator.se

MER INFORMATION 

Denna folder är endast en sammanfattning av försäkringens innehåll. Om du vill teckna försäkringen
eller få mer information är du välkommen att kontakta Söderberg & Partners på telefon 08-700 51 74.


