
 

 

Söderberg & Partners 
Kompetensföretagens Företagsförsäkring 

Varför måste jag ha denna försäkring? 

Kompetensföretagen har tillsammans med Söderberg & 
Partners och försäkringsbolaget Svedea tagit fram en 
skräddarsydd försäkringslösning som är exklusiv för 
Kompetensföretagens medlemmar. 

Försäkringslösningen är anpassad till bemanningsbran-
schens alla olika verksamhetsområden såsom personaluthyr-
ning, entreprenad, rekrytering, omställning och jobbförmed-
ling.  

Försäkringen skyddar företaget när det drabbas av skade-
ståndskrav. 

Försäkringen motsvarar de krav som ställs för erhållande av 
auktorisation samtidigt som det ger företaget den kvalitets-
stämpel som idag är ett absolut kundkrav. 

Obligatorisk försäkring - Omfattning 

Den obligatoriska försäkringen som krävs för att företaget 
skall erhålla auktorisation innehåller de försäkringar som 
svarar mot kompetensföretagens Allmänna Bestämmelser, 
ABPU-10. I grundomfattningen ingår Allmän ansvars-
försäkring, Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada 
och Förmögenhetsbrottsförsäkring. 

Tilläggsförsäkringar 

Som tilläggsförsäkringar för att täcka in hela företagets be-
hov erbjuder vi:  

• Egendomsförsäkring 

• Tjänstereseförsäkring 

• Rättskyddsförsäkring 

• ABK, IT, Redovisning, RUT- & ROT-tjänster 
samt Självriskreducering 

Vad kostar det? 

Tack vare att vi har kunnat förhandla fram en 
försäkringslösning för hela bemanningsbranschens kollektiv 
har vi inte bara lyckats få en mycket bra omfattning med 
höga försäkringsbelopp utan också väldigt förmånliga 
premier. Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa att med-

lemmarna har marknadens bästa och prismässigt mest 
förmånliga försäkringsprodukt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hur gör jag för att teckna försäkring? 

På nästa sida finner Ni ett frågeformulär som ni fyller i 
och skickar till någon av de kontaktpersoner som anges 
längst ned på följande sida.

 

Figur 1. Premien för grundomfattningen beror på den 
försäkrades omsättning samt om den försäkrade är 

auktoriserad av Kompetensföretagen. 

Figur 2. Tilläggsförsäkringar beräknas utifrån den försäkrades 
omsättning. Om fler än ett tillägg tecknas rabatteras varje 
ytterligare tillägg. 



 

 

 

Ansökan om Kompetensföretagens försäkring 
 

Om endast offert önskas – Kryssa här!  OFFERT 

Företagsnamn       

Organisationsnummer       

Är företaget medlem i Kompetensföretagen  Ja    Nej   

Är företaget auktoriserat av Kompetensföretagen  Ja    Nej   

Besöksadress       

Postadress        

Postnummer & postort       

Kontaktperson       

Telefon       

E-postadress       

Senast kända årsomsättning eller budgeterad omsättning        

 
 
 

Kryssa för önskat val av försäkringsomfattning 
 

Ansvar 

 
Grundpaketet (Allmänt ansvar försäkringsbelopp 10 000 000 kr per skada och max 20 000 000 kr per år, Ansvar för 
ren förmögenhetsskada samt Förmögenhetsbrott med försäkringsbelopp vardera om 2 000 000 kr per skada och år) 

 
 

Tilläggsförsäkringar: 

 Egendomsförsäkring (inkl. avbrott, extrakostnad och krisförsäkring) 

 Tjänstereseförsäkring 

 Rättsskyddsförsäkring 
 
 
 
 
 

 

 

Tilläggsförsäkringar:                         Berörd omsättning: 
ABK       

IT       

Redovisning 
 

      

RUT-tjänster (hushållsnära tjänster)       

ROT-tjänster (renoveringar mm)       

Självriskreducering (vänligen se separat ansökningsformulär) 
 för detta moment) 

      

 

 

 

 

Höjda försäkringsbelopp för Grundpaket (kryssa för om höjda belopp skall gälla): 

 Ansvar ren förmögenhetsskada (5 000 000 kr per skada och år) 
 Förmögenhetsbrott (5 000 000 kr per skada och år) 
 Allmänt ansvar (20 000 000 kr per skada och max 40 000 000 kr per år) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vid frågor eller ansökan av försäkring kontaktar du Kompetensföretagens serviceteam hos Söderberg & 
Partners: 
 

Kundservice  08-501 115 08 kompetensforetagen@soderbergpartners.se 
Malin Svedberg  072-710 53 16  malin.svedberg@soderbergpartners.se 
Fredrik Lahte  072-855 52 09 fredrik.lahte@soderbergpartners.se 
Mikael Henningsson 070-818 48 87 mikael.henningsson@soderbergpartners.se 
 


