GENERÖS OMFATTNING
GRUND

SÄKRA I KALMAR
Säkra i Kalmar ingår i Säkra som är ett nationellt nätverk av
professionella försäkringsförmedlare vars mål är att omvandla
kunskap till nytta för kunder vid upphandling av företagslösningar
och fonder.

TILLÄGG

Egendom
Kris
Avbrott
Rån
Överfall
Ansvar
Rättsskydd
Kundolycksfall
Behandlingsskada
Tjänsteresa

Sjukavbrott

För mer information gå in på www.sakra.se
VILL DU VETA MER ELLER TECKNA FÖRSÄKRING?
Kontakta oss på Säkra
Öselvägen 2
393 56 Kalmar
Telefon: 0480-424 330
E-post: kalmar@sakra.se

SVEDEA
Svedea är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer
ett i de marknadssegment där vi är verksamma.
Inom området företagsförsäkring erbjuder vi bland annat
grupplösningar för yrkesgrupper, organisationer och föreningar.
Försäkringarna skräddarsys med en omfattning, administration
och skadehantering som är optimalt anpassad efter varje grupps
önskemål och behov. Vår långa erfarenhet av anpassade försäkringslösningar tillsammans med marknadens mest flexibla försäkringssystem gör detta möjligt.
Svedeas ägare och försäkringsgivare är HDI Global Specialty, ett
bolag inom den tyska försäkringskoncernen Talanx AG som omsätter
mer än 330 miljarder SEK.
Mer information finner du på www.svedea.se
VID SKADA
Svedea
Företagsskador
Box 3489
103 69 STOCKHOLM
Telefon: 0771-160 161
E-post: skadorforetag@svedea.se

SMF-försäkringen
– en trygghet för dig som fotterapeut

Sveriges Medicinska Fotterapeuter
har tillsammans med Säkra och
Svedea tagit fram en försäkring helt
anpassad för dig som är fotterapeut.
Med grundpaketet får du ett omfattande skydd som gäller för allt från
behandlingsskador och olycksfall till
inbrott. Dessutom ingår försäkring
för din behandlingsutrustning som
du tar med dig utanför ditt
verksamhetsställe (upp till max
20 000 SEK i försäkringsbelopp).

Ett bra skydd för både din
verksamhet och dina kunder
•
•

•

•

FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER BLAND ANNAT
om en patient skulle bli skadad under en
behandling
om någon bryter sig in och stjäl företagets
dator eller om det börjar brinna och
företagets lager förstörs i branden
kostnader för ombud om du och en 		
leverantör hamnar i en tvist om betalningen
av en faktura
om en kund eller besökare gör sig illa i 		
företagets lokaler

Driver du eget? Glöm inte
sjukavbrottsförsäkringen
Sjukdomar och olyckor kan drabba alla. Och om
du som företagare blir sjuk eller råkar ut för ett
olycksfall kan det påverka inte bara dig utan även
din verksamhet. Blir du långtidssjukskriven kanske
till och med företagets överlevnad står på spel.
Med en sjukavbrottsförsäkring kan du få ersättning om du blir arbetsoförmögen på grund
av sjukdom eller olycksfall. Försäkringen tecknas
som ett tillägg till din företagsförsäkring.

DU KAN TILL EXEMPEL FÅ ERSÄTTNING FÖR
• Löner till anställd personal
• Lokalhyror och övriga fasta lokalkostnader
• Fasta el- och telekostnader 			
(abonnemangsavgifter)
• Kontrakterade bokförings- och 			
revisionskostnader
• Medlemskostnader till bransch- och 		
arbetsgivarorganisationer
• Räntekostnader i rörelsen
• Vissa försäkringspremier
• Planerad avskrivning

