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Du måste vara försäkrad 

Kompetensföretagen har tillsammans med Söderberg & 
Partners tagit fram en skräddarsydd försäkringslösning 
som är exklusiv för Kompetensföretagens medlemmar.
Försäkringen motsvarar de krav som ställs för 
erhållande av medlemskap. 

Försäkringslösningen är anpassad till 
bemanningsbranschens alla olika verksamhetsområden 
såsom personaluthyrning, entreprenad, rekrytering, 
omställning och jobbförmedling.

Vad kostar det? 
Tack vare att Söderberg & Partners har kunnat 
förhandla fram en försäkringslösning för hela 
bemanningsbranschens kollektiv har vi inte bara lyckats 
få en mycket bra omfattning med höga 
försäkringsbelopp utan dessutom väldigt förmånliga 
premier. Söderberg & Partners arbetar kontinuerligt för 
att medlemmarna ska ha marknadens bästa och 
prismässigt mest förmånliga produkt.

Omsättningen är premiegrundande för den 
obligatoriska försäkringen samt om företaget är 
auktoriserat av Kompetensföretagen. 

Läs mer på Kompetensföretagens hemsida:
Auktorisation - Kompetensföretagens kvalitetsstämpel 
(kompetensforetagen.se)

Försäkringsgivaren
Försäkringsgivare är HDI Global Specialty SE, Sverige 
Filial , organisationsnummer 516402-6345 genom 
Svedea AB 556786-1678. Ditt försäkringsbevis visar 
klart och tydligt vilket försäkringsbolag som bär risken 
för denna försäkring. För ytterligare information om 
Svedea AB, vänligen besök www.svedea.se

Försäkringsförmedlaren 
Denna försäkring administreras av Söderberg & 
Partners Insurance Consulting AB, 
organisationsnummer 556707–7648, som är av 
Kompetensföretagen utsedd försäkringsförmedlare. För 
ytterligare information vänligen besök 
www.soderbergpartners.se. 

Tillämplig lag och myndighet 
Svensk lag tillämpas på försäkringsavtalet. 
Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för Svedea AB 
och Söderberg & Partners Insurance Consulting AB.

Förköpsinformation
Företagsförsäkring för Kompetensföretagens 

medlemmar

https://www.kompetensforetagen.se/auktorisation/
http://www.svedea.se/
http://www.soderbergpartners.se/
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Försäkringsinnehåll

Grundomfattning 
Den obligatoriska försäkringen som krävs för att företaget 
skall erhålla auktorisation innehåller de försäkringar som 
svarar mot Kompetensföretagens Allmänna 
Bestämmelser, ABPU-10, ABRE-10, 
ABOU-10 & ABSS-10.

I grundomfattning ingår 
följande:

Ansvarsförsäkring:

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet vid skada 
på person och/eller egendom orsakad i företagets 
verksamhet. 
Vid skadeståndskrav som kan omfattas av försäkringen 
och som beräknas överstiga självrisken åtar sig 
försäkringsgivaren att utreda om skadeståndsskyldighet 
föreligger, förhandla med den som kräver skadestånd, 
föra den försäkrades talan vid eventuell rättegång och 
betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig att 
utge.

Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada:

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada  omfattar  
skadeståndsskyldighet för ekonomisk skada som 
uppkommer utan samband med att någon lider person-
och/eller sakskada. Exempelvis en felaktig rådgivning som 
leder till att någon gör en ekonomisk förlust. 

Förmögenhetsbrottsförsäkring:

Försäkringen gäller för den skada som medarbetare hos 
den försäkrade förorsakat genom att den bevisligen gjort 
sig skyldig till förmögenhetsbrott mot den försäkrade. 
Den skadeståndsskyldighet som kan föreligga för 
försäkrad genom att arbetstagare hos försäkrad i tjänsten 
gjort sig skyldig till förmögenhetsbrott mot annan.
Exempel på sådana handlingar är bedrägerier, 
förskingring, förfalskning, svindel, dataintrång och 
databedrägerier.

Tilläggsförsäkringar:
Egendomsförsäkring – Maskinerier och 
inventarier:

Försäkringen gäller för allriskskador inklusive brand, 
inbrott, vatten, rån, överfall och maskinskada. 

Tjänstereseförsäkring:

Ersätter person och/eller sakskada som uppstår i 
samband med resa i tjänsten. Omfattar alla anställda 
samt i hela världen.

Rättsskyddsförsäkring:

Försäkringen ger ett skydd om företaget hamnar i en 
rättslig tvist. Rättsskyddsförsäkring ersätter kostnader för 
advokat och rättegång. 

ABK: Konsultansvarsförsäkring för tekniska konsulter 
som uppfyller kraven på försäkring enligt ABK09

IT: Ansvarsförsäkring för datakonsulter och annan IT-
verksamhet 

Redovisning/Bokföring:  – Ansvarsförsäkring för ren 
förmögenhetsskada 

RUT- & ROT-tjänster:  – Entreprenadförsäkring samt 
entreprenadansvarsförsäkring 

Självriskreducering  för skada på kunders 
fordon: 

Försäkringen ersätter kostnader för:

• den självrisk som kunden har på sin trafikförsäkring 
(trafikförsäkring är obligatorisk enligt svensk lag och 
ersätter sakskador och personskador på allt som 
skadas förutom skador på själva motorfordonet som 
orsakat skadorna) 

• självrisken på motorfordonets vagnskadeförsäkring 
(vagnskadeförsäkringen ersätter skadorna på 
motorfordonet).

• Försäkringen har en självrisk på 10 000 kr vid varje 
skada och avser skador som hyrd personal orsakar på 
era kunders fordon (inte sina egna fordon).

.
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Ansökningsformulär

Företagsnamn Kontaktperson 

Organisationsnummer Medlem i Kompetensföretagen

Besöksadress

Postnummer PostortFakturaadress

E-post E-post faktura

Kompetensföretagens företagsförsäkring 

Ja Nej

Auktoriserat av Kompetensföretagen

Höjda försäkringsbelopp för Grundpaketet (kryssa om höjda belopp ska gälla): 

Allmänt ansvar försäkringsbelopp 10 MSEK per skada och max 20 MSEK per år. Ansvar för ren                      
förmögenhetsskada samt Förmögenhetsbrott med försäkringsbelopp vardera om 2 MSEK per skada och år

Tilläggsförsäkringar (kryssa era val) 

Ja Nej

Ingår i grundomfattning:

Telefonnummer Årsomsättning eller budgeterad omsättning  

Ansvar ren förmögenhetsskada (5 MSEK per skada och år)

Förmögenhetsbrott (5 MSEK per skada och år)

Allmänt ansvar (20 MSEK per skada och 40 MSEK per år)

Egendomsförsäkring (inkl.avbrott, extrakostnad & krisförsäkring)

Tjänstereseförsäkring

Rättsskyddsförsäkring

ABK

IT

Redovisning

RUT-Tjänster (hushållsnära tjänster)

ROT-Tjänster (renoveringar mm)

Självriskreducering (välj försäkringsbelopp på nästa sida)

Berörd omsättning
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Självriskreduceringsförsäkring

Alternativ 1 Försäkringsbelopp: 25 000 kr per skada, max 4 per år

Alternativ 2 Försäkringsbelopp: 50 000 kr per skada, max 2 per år

Alternativ 3 Försäkringsbelopp: 50 000 kr per skada, max 6 per år

Alternativ 4 Försäkringsbelopp: 100 000 kr per skada, max 1 per år

Önskar ni högre försäkringsbelopp vänligen kontakta oss. 

Vid övriga frågor kontaktar ni Kompetensföretagens serviceteam hos Söderberg &   
Partners:  

Birgitta Pettersson 070-668 89 53 birgitta.pettersson@soderbergpartners.se
Reidun Norlin 072-855 52 50 reidun.norlin@soderbergpartners.se
Mikael Henningsson 070-818 48 87 mikael.henningsson@soderbergpartners.se
Fredrik Lahte 072-855 52 09 fredrik.lahte@soderbergpartners.se

Alternativ 5 Försäkringsbelopp: 100 000 kr per skada, max 2 per år

Alternativ 6 Försäkringsbelopp: 100 000 kr per skada, max 3 per år

Vänligen maila in ansökan för offert samt administrativa frågor till Kompetensföretagens 
kundservice: kompetensforetagen@soderbergpartners.se telefon: 08-501 118 08 

Kryssa för önskat val av försäkringsomfattning:

mailto:birgitta.pettersson@soderbergpartners.se
mailto:reidun.norlin@soderbergpartners.se
mailto:mikael.henningsson@soderbergpartners.se
mailto:fredrik.lahte@soderbergpartners.se
mailto:kompetensforetagen@soderbergpartners.se
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