
      
 

  
 

ENTREPRENAD
FÖRSÄKRING
 
för medlemmar i
 
Klubb Bevego
 

Genom samarbete med Klubb Bevego erbjuder vi dig en 
förmånlig och branschanpassad entreprenadförsäkring, som ger 

ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda. 

LÄS MER PÅ WWW.IF.SE/BEVEGO 

WWW.IF.SE/BEVEGO


  

  

  

  
  

  
 

 

VAR RÄDD OM DIG. 
Se till at t du är rät t försäkrad. 
Vi vill berätta lite om försäkringar för dig som jobbar i plåt- eller ventilationsbranschen. 
Visst, vi vet att försäkringar inte är så lockande att fördjupa sig i när man har en verksamhet 
att sköta. Just därför ska du läsa vidare, för vi kan din bransch – och framför allt kan vi 
entreprenadförsäkring. 

att välja den enklaste vägen kan stå dig dyrt 
Många entreprenörer väljer den enkla och till synes billiga försäkringen som vid första anblicken 
kan verka bra. Men täcker den verkligen missöden som vattenskador, skador vid heta arbeten, 
skadeståndskrav eller annat som kan äventyra din verksamhet?  

plåt- och ventilationsentreprenörer är utsatta 
Det är lätt att glömma att entreprenörer inom plåt och ventilation är en skadedrabbad 
yrkesgrupp. Om något händer vill du förstås ha en heltäckande försäkring och ett bolag i ryggen 
som backar upp dig och ditt företag – i vått och torrt, (inte minst viktigt i din bransch). 

skräddarsydd försäkring endast för dig i klubb bevego! 
Tillsammans med Bevego har vi på If tagit fram en branschanpassad företagsförsäkring 
– skräddarsydd speciellt för småföretag i plåt- och ventilationsbranschen. 

Försäkringen i korta drag: 
•	  Verktygsförsäkring i bil med låg självrisk – 2 500 kronor. 
• 	Uppfyller alla krav i branschavtalen. 
• 	Gäller under entreprenadtid och 5-årig garantitid. 
• 	Avbrott på arbetsområde ersätts som om företaget skulle debiterat en kund. 
• 	Hjälpmedel på arbetsområde omfattas av oförutsedd allriskskada. 

Försäkringen gäller även för lånad och hyrd utrustning. 
• 	Ansvarsförsäkringen uppfyller kraven i ABT, AB och ABS vad gäller försäkringsbelopp och 

ansvar för väsentliga fel. 

vi vill gärna guida dig vidare 
Läs igenom foldern och hör av dig sen, så berättar vi utförligt om försäkringen och ger dig tid att 
ställa frågor. Du kan också börja med att fylla i bifogat offertunderlag och skicka in, så hör vi av 
oss så snart vi kan. Välkommen till If. 

Vänliga hälsningar 

Markus Hellmyrs 
Telefon direkt: 010-603 72 31 
Mobil: 0727-13 65 53 
markus.hellmyrs@if.se 

Emma Buskas Ljunggren 
Telefon direkt: 010-603 67 64 
Mobil: 0709-40 16 37 
emma.buskas.ljunggren@if.se 

mailto:emma.buskas.ljunggren@if.se
mailto:markus.hellmyrs@if.se


       
      

      
       

      

     
     

     
      

 

       
       

     

     
      

       

     

 

    
 

 

 
     
 
  

     

  
  

         

       
 

   

       
    

      
 

       

    

    

       

     

 FÖRSÄKRINGSPAKETET INNEHÅLLER 
FÖLJANDE DELAR: 
egendom 
Försäkringen omfattar all lös egendom som finns på 
hemmastället t.ex. inventarier, varor, dina kunders och 
anställdas egendom samt pengar och värdehandlingar. 
Egendomen är försäkrad upp till max 400 000 kronor. 

entreprenadförsäkring 
Vår entreprenadförsäkring uppfyller de krav på all
riskförsäkring som föreskrivs i de administrativa 
föreskrifterna AF AMA 07. Allriskförsäkringen ersätter 
oförutsedd fysisk skada eller förlust av egendom. 
Försäkringen gäller på arbetsområdet och fasta 
försäkringsstället samt transport till och från 
arbetsområdet. I försäkringen ingår allriskskada 
på befintlig egendom upp till 5 000 000 kronor 
även om du inte skriftligt åtagit dig att försäkra 
egendomen. Försäkringen omfattar även lokaliserings, 
friläggnings och återställandekostnader vid skada i 
en byggnation. Detta moment är särskilt viktigt vid 
ventillationsentreprenader. 

entreprenadavbrott 
Ifs entreprenadavbrott är en unik försäkring på den 
svenska marknaden. Vid skada på arbeten värderas 
avbrottsskadan efter en schablon, vilket i praktiken 
innebär att ersättningen i avbrottsskadan blir samma 
som om företaget debiterar en kund det utförda arbetet. 
Skulle de anställda inte kunna sysselsättas pga. skadan 
betalar vi lönekostnaden under avbrottstiden. 

hjälpmedel 
Försäkringen gäller för oförutsedd allriskskada på 
arbetsområdet, på annan plats under temporär 
uppställning eller på ordinarie försäkringsställe, samt 
under direkt transport till och från arbetsområde. 
Försäkringen gäller för egna, lånade eller hyrda 
hjälpmedel som försäkrad åtagit sig att försäkra. 

TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR 
personbil och lätt lastbil 
Försäkringen för personbil och lätt lastbil är flexibelt 
utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. 

privatsjukvård extra 
Är vår mest omfattande sjukvårdsförsäkring som ger 
tillgång till privat vård och specialistvård utan krav på 
remiss. Även behandling av sjukgymnast, naprapat och 
kiropraktor ingår. 

ansvar 
Verksamhet och produktansvar inklusive utökat skydd 
vid heta arbeten, utökat skydd för nyckelförlust, utökat 
skydd för tillfälligt lånad egendom samt övertaget 
byggherreansvar. Försäkringen omfattar skadeståndskrav 
som framställs mot företaget till följd av en person eller 
sakskada. 

If åtar sig att: 
• Utreda om företaget är skadeståndsskyldigt 
• Förhandla med den som kräver skadestånd 
• Föra företagets talan vid rättegång 
• Ersätta eventuellt skadestånd 

rättsskydd 
Om företaget hamnar i tvist och det krävs hjälp av 
juridiskt ombud ersätter försäkringen kostnader för 
ombud. Förlorar företaget målet och döms att betala 
motpartens rättegångskostnader ersätter försäkringen 
även dessa kostnader. 

rättsskyddsförsäkring för miljö och 
arbetsmiljöbrott 
Vid olyckor där anställda eller yttre miljö kommer till 
skada kan åklagare/polis utreda huruvida det begåtts ett 
brott. Rättsskyddsförsäkringen används för att betala den 
försäkrades försvar. 

förmögenhetsbrott 
Förmögenhetsbrott täcker förluster som företaget 
drabbas av om en anställd begår ett brott för att komma 
åt pengar åt sig själv eller någon annan. 

verktygsförsäkring 
Försäkring för gods som transporteras eller förvaras 
i bil. Godset är allriskförsäkrat när det förvarats i bil. 
På arbetsområdet är verktygen försäkrade för brand, 
inbrott och vattenskada. 

olycksfall 
Försäkringen omfattar en olycksfallsförsäkring till 
och från, samt under arbetstid för alla anställda. 
Olycksfallsförsäkringen ersätter läkarvård, sjukhusvård, 
tandbehandling och resor vid en olycksfallsskada samt ger 
ersättning vid invaliditet och dödsfall. 

tjänsteresa 
Försäkringen omfattar alla anställda vid resor i tjänsten, 
så väl långa som korta och ger ett skydd för bl.a. vård, 
läkemedel, resekostnader, hemtransport, bagage etc. Vid 
utlandsresor har ni tillgång till If assistans dygnet runt. 



  
 

  

  

  

 

 

Insänds till: emma.markus@if.se OFFERTFÖRFRÅGAN 
företag 

Firmanamn Organisationsnummer 

Postadress Postnummer, ort 

Kontaktperson Mejladress 

Telefon nr. Kontorets gatuadress, postnummer och ort 

Mobil nr. Lagrets gatuadress, postnummer och ort 

Företagets omsättning Kr 

Antal anställda 
St. 

verktygsförsäkring Nyanskaffningsvärde 

Verktyg i bil Kr 

Verktyg på arbetsområde och hemmaställe 
Kr 

skador de senaste fem åren 

ja tack, önskar även offert på följande tilläggsförsäkringar: 

Tjänstereseförsäkring Olycksfallsförsäkring 

ja tack, önskar offert privatsjukvårdsförsäkring för följande personer: 

Namn Personnummer 

ja tack, önskar offert klubb bevego entreprenadförsäkring i sammarbete med if: 
Namnteckning Ort datum 

Besöksadress: Barks väg 15 Växel: 0771-43 00 00 Org.nr: 516401-8102, Säte: Stockholm 
Postadress: 106 80 Stockholm If Skadeförsäkring AB (publ) Huvudkontor: Barks väg 15, Solna 

www.if.se 

mailto:emma.markus@if.se


 
  

  
  

  

 

  
  

 
 
 

 

  

 

 

 

 

VÅR SKADESERVICE 
snabb hjälp vid skada – 
dygnet runt, året om 
Om en skada inträffar får du och ditt 
företag snabbt den hjälp du behöver. 
Vår skadeservice står beredd – dygnet 
runt, året om. Anmäl din skada på telefon 
0771-815 818 eller på www.if.se/foretag. 

Vår skadeservice: 
– ger ett snabbt och professionellt stöd 
– ser till att skadereglerare snabbt är på 

plats vid en stor skada 
– tar snabba beslut och vidtar åtgärder 
– räddar värden och begränsar skada 
– delar med sig av sin omfattande 

skadeerfarenhet 
– ställer Ifs kontaktnät till förfogande. 

IF LOGIN 
allt om dina försäkringar på 
if login 
Med vår internettjänst If Login får du 
en enklare och smidigare hantering av 
ditt företags försäkringar. Här kan du se 
alla försäkringar, skador och villkor. På 
If Login kan du även anmäla skador, se 
skadehistorik, skicka in ändringsönskemål 
eller ansöka om nya försäkringar. Här kan 
du också anmäla dig för Ebrev, så får du 
dina försäkringsbrev via If Login istället 
för som vanlig post. 

KONTAKTA OSS 
frågor och köp av ny försäkring 
Markus Hellmyrs 
Telefon direkt: 010-603 72 31 
Mobil: 0727-13 65 53 
Mejl: markus.hellmyrs@if.se 

Emma Buskas Ljunggren 
Telefon direkt: 010-603 67 64 
Mobil: 0709-40 16 37 
Mejl: emma.buskas.ljunggren@if.se 

frågor om befintlig försäkring 
Kundcenter 
Telefon direkt: 0771-56 00 00 

vid skada 
Anmälan vid skada: if.se/bevego 
Skadeservice: 0771-815 818 

If försäkrar det som är värdefullt i livet: människor, djur, hem, bilar och andra saker. Vi hjälper också 
företag att försäkra sina verksamheter så att de kan fungera som vanligt om de drabbas av en skada. 
Tack vare 6 300 kompetenta medarbetare är våra 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum rätt 
försäkrade och kan känna sig trygga med att de får den hjälp de behöver – om något skulle hända. 
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