
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. 

PARAGRAFEN ”FÖRSÄKRING” kan vara svår att tyda när 
vårdföretag ska teckna avtal med kommuner och landsting. 
Texten kan vara konstigt formulerad och svårbegriplig. Framför 
allt kan det vara knepigt att kontrollera om man har det skydd 
som krävs. 

SOM EN EXTRA service hjälper Säkra sina medlemmar att 
reda ut vad som åsyftas och att vårdföretaget har det skydd 
som krävs i offertförfrågan.

– Vi kollar upp att allt är okej och ser till att vårdföretaget har 
de försäkringar som är nödvändiga. I vissa fall kan det innebära 
att man får teckna en tilläggsförsäkring, andra gånger har man redan 
rätt skydd, säger Johan Frejinger, förmedlare på Säkra.

Ska ni lämna offert eller är inne i ett upphandlingsförfarande? 
Ta gärna hjälp av Säkra om ni vill säkerställa att ni uppfyller alla 
krav som ställs. 

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 Vård- 
företagarnas medlemmar. Jämförelsen är opartisk och visar konkret vilka skillnader som råder. 

Vi hjälper dig att jämföra!
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Håll  
koll på  

nycklarna

VI HJÄLPER TILL VID UPP- 
HANDLINGAR OCH AVTAL

Se till att alla följer dessa rutiner:
■ Varje nyckel ska ha en neutral id-

bricka så att ingen utomstående kan 
identifiera eller härleda vems nyckel 
det är eller till vilken adress den går. 

■  Nycklar ska förvaras i låst och god-
känt säkerhetsskåp. Nycklar och kod 
till säkerhetsskåpet får inte förvaras i 
samma lokal som säkerhetsskåpet. 

■  En förteckning över nycklar får inte 
förvaras i eller i direkt anslutning till 
det godkända säkerhetsskåpet. För-
teckningen ska förvaras så att obe-
höriga inte kan få tillgång till både 
nyckel eller förteckning samtidigt. 

■ Nyckel får aldrig lämnas 
utom synhåll och ska 
alltid bäras personligen. 
Om en nyckel lämnas 

kvar eller 
förvaras t ex 
i lunchrum så 
kommer försäk-
ringen inte ge 
någon ersätt-
ning för låsbyte 

om de försvinner.

Nycklar  
försvinner alltför 
ofta och att 
vara försäkrad 
är inte alltid en 
garanti till ersätt-
ning vid nyckel-
förlust. Försäk-
ringsbolagen ställer nämligen höga 
krav på verksamhetens rutiner för 
nyckelhantering.
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ANTALET CYBERANGREPP ÖKAR lavinartat. Det handlar om 
dataintrång som görs för att skada och störa. De kan leda till att da-
tasystem ligger nere, personuppgifter sprids eller att någon hackar 
in sig på er server och kommer åt känslig information och sprider 
denna vidare. Och det är lätt hänt. Det kan räcka med att du öpp-
nar en bilaga i ett mejl som ser ut att komma från en kollega eller 
kund för att ett virus ska ta över din dator. Cyberangrepp listas i dag 
som ett av de största hoten mot världens ekonomi, efter naturkatastro-

fer och extremväder.

FÖR ATT SKYDDA 
er bör ni dels 
förbättra den 
interna IT-hanteringen (se tipsruta), dels skaffa en 
cyberförsäkring. Genom den får ni, om skadan skulle vara  
framme, exempelvis tillgång till juridisk hjälp samt hjälp av PR-expert 
som kan se över hur en kris skadat ert varumärke. Försäkringen 
ersätter även kostnader som drabbar tredje part samt kostnader för 
att anlita IT-expert.

RUSTA DIG FÖR  
CYBERATTACKER

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

Checklista – detta behöver göras:
✓  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 förhin-
dra frysskador. 

✓  Belysning utomhus ska 
fortsatt vara igång.

✓   Tillsyn av byggnaden 
måste ske kontinuerligt.

Mer än 90 procent av alla företag har drabbats av ett cyberangrepp. 
Metoderna blir allt mer sofistikerade – och skadorna betydligt mer omfat-
tande. Konsekvenserna av ett cyberangrepp kan bli ödesdigra för vårdfö-
retag – men det går att få hjälp genom en cyberförsäkring.

Så gör ni er  IT-miljö säkrare:
Var källkritisk till mejlen och öppna inte brev från suspekta avsändare.
Ha alltid ett antivirusprogram instal-lerat på datorn.
Öppna inte bifogade filer som du inte känner till.
Ha ett fungerande backupsystem.

Om du hyr en lokal och det inträffar en fastighetsskada – 
kontakta din fastighetsägare direkt. Skadan ska nämli-
gen anmälas på dennes försäkring.

MÅNGA VÅRDFÖRETAGARE HYR sin lokal. Det innebär att 
det i första hand är fastighetsägaren – och inte hyresgästen 
– som är ansvarig för själva fastigheten. Om till exempel en 
vattenläcka uppstår är det alltså fastighetsägarens skyldig-
het att åtgärda detta. Fastighetsägaren ska dessutom 
anmäla skadan till sitt försäkringsbolag.

HYRESGÄSTEN HAR DÄREMOT ansvar att med-
dela fastighetsvärden att en skada uppstått och 

bör även kontakta sitt eget försäkringsbolag. 
Dels för att utreda eventuella frågetecken 

kring ansvar och ersättning, dels för 
att anmäla skador på lös egendom 
som möbler och utrustning.  

För dig  
som hyr  
lokal:  

Det är fastighetsägaren  
   som är ansvarig

Vi har öppet alla svarta dagar, men passar på att  
vara lediga under de röda dagarna. Uppstår 

akuta ärenden kan du kontakta 
”jourhavande förmedlare”, Johan 

Frejinger, på 073-50 83 264. 
Trevlig helg!

God Jul & Gott Nytt År
önskar alla vi på Säkra. 
 


