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Försäkra dig mot felaktig  
hantering av personuppgifter
Den nya GDPR-lagen innebär betydligt strängare regler för hur du får registrera 
och hantera personnummer, adresser, mejl, telefonnummer och personliga upp-
gifter än tidigare. GDPR omfattar alla företag och de som inte uppfyller kraven 
riskerar att drabbas av böter i mångmiljonbelopp. Här har vi samlat några 
vanliga frågor kring ämnet när det gäller GDPR och försäkringar.

Går det att försäkra sig mot att man  
gör fel?
–  Om ditt företag får en sanktionsavgift 
från Datainspektionen för att ni inte upp-
fyller de krav som GDPR omfattar, täcker 
inte försäkringen detta. En försäkring 
omfattar inte tvister mot en administrativ 
myndighet.

Om en enskild person väcker talan mot 
ditt företag för att hen tycker att ett 
vårdföretag gjort fel, vad händer då?
–  Detta är något som omfattas av Säkras 
företagsförsäkring. Om personen lidit 
skada för att ni hanterat hens uppgifter fel 
och inte följt GDPR så täcker försäkringen 
skador upp till två miljoner kronor.

Räcker Vårdföreta-
garnas försäkring för 
att ge ett skydd kring 
GDPR?
–  Är ni ett företag 
som hanterar väldigt 
känslliga person-
uppgifter, såsom 
det ofta kan vara 
inom vården, kan 
det vara klokt att 

teckna ett utökat försäkringsskydd. 
– Det går också att teckna ett mer om-
fattande GDPR-skydd, till exempel en 
cyberförsäkring. Den täcker kostnader som 
du får för att informera alla kunder om 
att en incident har skett och kostnader för 
att hantera den. Prata med oss på Säkra så 
hjälper vi dig.

Vad ska man göra med de mejl och brev 
som kommer från leverantörer och andra 
företag som handlar om GDPR?
–  Skriv inte under några avtal utan att ni  
ordentligt har sett över innehållet och  
förstått vad avtalen innebär. 

KRIS I  
FÖRETAGET?

Kontakta Säkra på 

036-30 48 30 

om du vill veta mer.

Vi hjälper dig att jämföra!
Att jämföra försäkringar är inte helt enkelt. Premien är en sak, omfattningen en annan. Säkra hjälper gärna till att 
jämföra din nuvarande företagsförsäkring med den som erbjuds Vårdföretagarnas medlemmar. Jämförelsen är opartisk 
och visar konkret vilka skillnader som råder. 

– PR-konsult ingår  
i försäkringen! 
Kriser inom vården kan leda till många 
negativa rubriker. Och det är inte alltid 
lätt att veta hur man ska agera. Men lugn 
– numera ingår PR-hjälp i din försäkring. 

Vården är ett ämne som media gärna 
skriver om. Speciellt när något inte 
fungerar som det ska. Skulle ditt företag 
vara med om en händelse som riskerar att 
skada varumärket finns hjälp att få. Från 
och med den 1 maj ingår mediahantering 
i din företagsförsäkring som du tecknat 
via Säkra. Du kan helt enkelt få hjälp från 
PR-konsulter om hur du ska bemöta media 
eller få goda råd om hur ni ska agera för 
att skydda varumärket.   
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Insured/Name  
 

Employed by/Firm  
 

Policy No/Försäkring nr  
 

BUSINESS TRAVEL INSURANCE CARD 

TO WHOM IT MAY CONCERN 
This insurance covers necessary and reasonable costs in case of personal accident or acute illness. Regarding policy conditions applicable, please refer to the policy number stated on this card.  
Instruction to doctor/hospital: If requested Nordeuropa/SOS International will guarantee or advance payment 
In case of emergency: 
SOS International 
24 hours service 
+45 70105050 
Email: sos@sos.dk 

Hyr du lokal?  
– då är det fastighetsägaren 
som är ansvarig

hetsvärden att en skada har uppstått och hyresgästen bör även kontakta 
sitt eget försäkringsbolag. Dels för att utreda eventuella frågetecken kring 
ansvar och ersättning, har dels för att anmäla skador på lös egendom. 

Lös egendom, bland annat möbler och utrustning, som också skadats 
av till exempel en vattenläcka täcks inte av fastighetsägarens fastighets-
försäkring. Hyresgästen kan däremot få ersättning via sin egen företags-
försäkring.

Kom ihåg att ta med dig ett  

”resekort” (Business Travel  

Insurence Card). Detta ska du  

ha till hands ifall du behöver 

uppsöka sjukvård. Resekortet  

finns under dinforsakring.se

SKA DU RESA  

UTOMLANDS?

90% 
av alla företag har någon gång 
drabbats av cyberangrepp.  
Och det är lätt hänt. Det kan 
vara en bifogad fil i ett mejl 
som någon öppnar av misstag 
som visar sig innehålla virus 
och orsaka stor skada. 
Vi på Säkra hjälper dig gärna 
att skaffa en cyberförsäkring.

Om en fastighetsskada inträffar i den lokal du hyr, är 
det viktigt att du kontaktar fastighetsägaren. Skadan ska 
nämligen anmälas på dennes försäkring.

Många vårdföretagare hyr sina lokaler. Det innebär att det i för-
sta hand är fastighetsägaren och inte hyresgästen som är ansvarig 
för själva fastigheten. Om till exempel en vattenläcka uppstår är 
det alltså fastighetsägarens skyldighet att åtgärda detta.
Fastighetsägaren ska dessutom anmäla skadan till sitt försäk-
ringsbolag.

– Det är dessvärre många som tror att när de hyr en lokal 
så ska alla skador – även fastighetsskador – anmälas på deras 
försäkring, men så är det inte, säger Johan Frejinger, försäkrings-
mäklare på Säkra.

Undantaget som bekräftar regeln är om hyresgästen och fast-
ighetsägaren kommit överens om något annat, men det är mycket 
ovanligt. Hyresgästen har däremot ett ansvar att meddela fastig-

�	Anmäl till Säkra om ni har en byggnad utan någon verksamhet i. Försäkringsbolaget  
 kan komma med krav bland annat ökad tillsyn eller högre självrisk vid vattenskador.  

�	Stäng av vattnet.

�	Uppvärmningen måste fortsatt vara igång för att förhindra frysskador. 

�	Belysning utomhus ska fortsatt vara igång.

�	Tillsyn av byggnaden måste ske kontinuerligt.

CHECKLISTA – DETTA BEHÖVER GÖRAS

Berätta det för oss! Annars riskerar du att stå utan komplett skydd!
Tomma lokaler? 


