OMFATTANDE SKYDD, ENKELT ATT FÖRSTÅ

PlusKonsult
PLUSKONSULT erbjuder ett marknadsledande försäkringsskydd till en
konkurrenskraftig premie. Produkten är ett resultat av Söderberg & Partners
gedigna erfarenhet av analysdriven rådgivning och nära samarbete med
tjänsteföretagen på marknaden
Söderberg & Partners upphandlade
konsultförsäkring är framtagen och anpassad efter
de hot ett konsultbolag utsätts för och skyddar ditt
företag bland annat mot egendom, avbrott och
ansvarsskador. Att ha rätt försäkringsskydd är helt
avgörande när olyckan väl är framme.
Genom Pluskonsult har Söderberg & Partners gjort
det enklare för konsulter och tjänsteföretag att
ansluta sig till en marknadsledande
försäkringslösning med en konkurrenskraftig premie.

I den här foldern kan du läsa mer om fördelarna med
Söderberg & Partners konsultförsäkring.
För mer information, kontakta din rådgivare eller gå
in på soderbergpartners.se/kontakt

Vad är Söderberg & Partners PlusKonsult?

Vad är PlusKonsult?
Genom flera års erfarenhet av att hjälpa konsulter och
tjänsteföretag att försäkra sina verksamheter och deras
uppdrag har Söderberg & Partners utvecklat en
företagsförsäkring för konsulter med en omsättning upp till 15
MSEK. PlusKonsult, är utvecklad med särskilt fokus på att den
ska vara enkel att förstå, lätt att teckna samtidigt som den
erbjuder ett omfattande skydd för konsulter.
Genom Pluskonsult erbjuds Söderberg & Partners kunder en
heltäckande försäkringslösning för sin konsultverksamhet och
aktuella uppdrag. Tanken bakom konceptet är att du som
konsult ska kunna dra nytta av en gemensam
upphandlingskraft och på så vis få marknadsledande
försäkringsskydd till en konkurrenskraftig premie.
Varför PlusKonsult?
För entreprenörer och företagare kan det vara krångligt att
hitta rätt försäkring för sin verksamhet. Med PlusKonsult har
Söderberg & Partners förenklat processen för att se till att du
som kund är rätt försäkrad redan från början. Allt som krävs är
att uppge omsättning och antal anställda så får ditt bolag ett
försäkringsskydd som täcker de unika krav och villkor för den
bransch där ditt bolag är verksamt.
PlusKonsult vänder sig till de flesta konsultbolag. Däremot
finns det konsultgrupper som är exkluderade ur lösningen då
de kan anses särskilt riskfyllda. Dessa är bland andra konsulter
som helt eller delvis ägnar sig åt juridisk rådgivning, revision,
skatterådgivning, överlåtelsebesiktningar, finansiell rådgivning,
placeringsrådgivning, patentrådgivning, förmedling samt
tekniska konsulter.
För konsulter som inte inkluderas ovan erbjuder PlusKonsult
en marknadsledande kombination av premie och villkor. I
tabellen på sida 2 ser du några av styrkorna PlusKonsult.

Ett omfattande skydd för konsulter i hela Sverige. För en mer
detaljerad genomgång är du välkommen att kontakta din
rådgivare hos Söderberg & Partners, alternativt gå in på
soderbergpartners.se/kontakt för mer information.

Fler styrkor i PlusKonsult

Ren förmögenhetsskada

Försäkring för Ren förmögenhetsskada
gäller för skadeståndsåtaganden enligt
standardavtal och lägsta belopp 2 mkr
med möjlighet att höja till 5 mkr.

Ansvar rådgivande
konsult

Täcker oavsiktligt intrång i
personuppgifter (max 1 000 tkr vid varje
skada och totalt per försäkringstid)

Ansvar Data/IT

Täcker oavsiktligt intrång i
immaterialrätt

Allmänt Ansvar

Rättskydd

Förmögenhetsbrott

Försäkringsbelopp 10 mkr per skada
och 20 mkr per år. Täcker Ren
förmögenhetsskada enligt GDPR upp
till 2 mkr
Gäller up ptill 10 pbb per skada för
skattemål, tvistemål och miljöbrott
Försäkringsbelopp 2 mkr per skada och år.
Täcker brott från före detta anställd i
upp till 6 månader

Allrisk bärbar
dator/surfplatta

Låg självrisk på 500kr eller 10% av
skadebelopp upp till 15 000kr

Egendom

Gäller alltid var som helst i Sverige

Tjänsteresa

Täcker din personliga egendom på
tjänsteresa

Cyber

Utreder och återställer information och
system efter incidente till följd av en
extern attack eller internt missöde
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För vem?

Det finns en rad viktiga skydd ditt företag kan behöva. Den
enskilt viktigaste är Ansvar vid Ren Förmögenhetsskada,
Konsultansvarsförsäkring. Konsultansvarsförsäkringen skyddar
ditt företag vid skadeståndsskyldighet och kostnader som kan
uppkomma på grund av felaktigt utförda tjänster. Skador
orsakade av råd från ditt bolag eller arbete kan bli omfattande
och kan bli ditt ansvar. Även skador i samband med den
rådgivande verksamheten, såsom kostnader för skadad
egendom tillhörande kund, försvarskostnader och
riskreduceringskostnader kan i samband med ett krav bli höga
för ditt bolag.
Vid utvecklingen av produkten har Söderberg & Partners lagt
särskilt stor vikt vid att du som kund har ett extra starkt skydd
för ovan nämnda skador och har gjort flera utökningar, som
Söderberg & Partners identifierat är viktiga för dig som
konsult, mot marknadens standardskrivningar.
Omfattande försäkringsskydd i tre storlekar
Pluskonsult är en försäkringslösning i tre storlekar – Small,
Medium och Large. Som kund kan du välja försäkringsnivå
beroende på vilken risk ditt företag utsätter sig för.
Small innehåller konsultansvarsförsäkring, ansvarsförsäkring
(sak och personskada), förmögenhetsbrottsförsäkring och
rättsskydd. Är du Data- eller IT-konsult omfattas
immaterialrättsliga intrång.
Medium ger dig, utöver det som finns i Small, även en
egendomsförsäkring, en avbrotts- och
extrakostnadsförsäkring, tjänstereseförsäkring,
allriskförsäkring för dator och surfplatta samt en kollektiv
olycksfallsförsäkring.
I Large ingår även en Cyberförsäkring. De konsulter som
generellt sett främst är i behov av detta är data- och ITkonsulter. Idag har dock de flesta företag någon form av
exponering som kan skyddas av ett cybertillägg vilket gör att

även andra konsultgrupper kan behöva tillägget beroende på
vilken verksamhet som bedrivs. För ett fullständigt skydd för
skador på grund av ett dataintrång samt felaktig hantering av
personuppgifter och andra immateriella rättigheter
rekommenderas därför Large.
Kontinuerlig kvalitetssäkring
För att du som kund ska vara trygg i att du ständigt är
försäkrad i en marknadsledande försäkringslösning
konkurrensutsätter Söderberg & Partners PlusKonsult löpande.
I detta arbete utvärderas hela marknaden för
Konsultförsäkringar avseende villkor, pris och service. Med
detta arbetssätt säkerställer Söderberg & Partners att du som
kund i alltid har en försäkringslösning av högsta kvalitet

SMALL

MEDIUM

LARGE

Ren förmögenhetsskada
Rättsskydd
Ansvarsförsäkring
Förmögenhetsbrottsförsäkring
Allrisk för bärbar
dator/surfplatta
Egendom
Avbrottsförsäkring
Tjänsteresa
Kollektivt olycksfall
Cyber
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Ansökningsformulär PlusKonsult
Skicka din offertförfrågan till Söderberg & Partners, se kontaktuppgifter nedan
Företagsnamn
Organisationsnummer
Postadress
Kontaktperson
E-post
Telefonnummer
Antal anställda
Omsättning
Verksamhetsbeskrivning

Offerten kommer att redovisa samtliga paket; Small, Medium och Large.

Mikael Hortlund
0701-098 003
mikael.hortlund@soderbergpartners.se
Filip Karlsson
0911-234 089
filip.karlsson@soderbergpartners.se
soderbergpartners.se

Om Söderberg & Partners
Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av
försäkringar och finansiella produkter. Vi bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning,
försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och
erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering.

