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Företagsförsäkring 
för enskild firma
För dig som har enskild firma och är medlem i Musikerförbun-
det och Företagsservice har vi tillsammans med Folksam tagit 
fram en företagsförsäkring som på bästa sätt ska passa dig och 
din verksamhet. Med ett bra försäkringsskydd blir ditt företa-
garliv både enklare och tryggare. 

Därför skyddar du ditt företag hos oss  
När du tecknar företagsförsäkring för enskild firma får du tillgång till 
vårt försäkringspaket. Du skyddar lös egendom, avbrott i företaget och 
får ytterligare skydd med ansvars-, rättsskydds- och tjänstereseförsäk-
ringar. Allt i samma paket!

Erbjudande: Få tre månader utan kostnad
När du nytecknar en helårs företagsförsäkring betalar du ingenting de 
första tre månaderna.  

Lägre självrisk för dig med enskild firma
Du som har en enskild firma har en lägre självrisk om du råkar ut för en 
skada. Den vanligaste självrisken för en företagsförsäkring är 20 procent 
av ett prisbasbelopp men du betalar endast 10 procent av ett prisbasbelopp. 



Allt det här ingår i försäkringen  
Egendomsförsäkring 

 
musikinstrument och andra inventarier i företaget. Gäller dock inte för 
egendom som lämnar lokalen.

 
eller brandskador, men även om någon skulle råka spilla kaffe över din 
laptop.

Avbrotts- och extrakostnadsförsäkring 
-

Ansvarsförsäkring 
 

medlemskap i Musikerförbundet.)

Rättsskyddsförsäkring

Din obligatoriska rättsskyddsförsäkring som ingår i Företagsservice 
gäller för ersättning vid tvistemål. Företagsförsäkringen gäller för ersätt-
ning vid skattemål.

Skydd vid tjänsteresa
Tjänstereseförsäkring med bland annat resgods-, sjuk- och olycksfalls-
försäkring för resor upp till 140 dagar. 

Krisförsäkring 

Mer information om de olika delarna i företags- 
försäkringen finns längst bak i broschyren. Där  
kan du bland annat läsa om vilka självrisker som  
gäller. Fullständig information hittar du i försäk - 
ringsvillkoren på musikerforbundet.se.

Du kan 
komplettera med  

en musikinstrument-
försäkring som skyddar 

instrument och  
utrustning vart  

du än ska.



Du väljer själv försäkringsbelopp för ditt lösöre 
Kostnaden på försäkringen beror på vilket försäkringsbelopp du väljer 
för din verksamhet.

Försäkringsbelopp Kostnad per år
    100 000 kr  1 500 kr
    250 000 kr  2 100 kr
    500 000 kr  3 900 kr
    750 000 kr  4 800 kr
1 000 000 kr  6 000 kr

Några exempel
Det brinner!

måste saneras efter branden blir det ett avbrott i verksamheten några  
månader. Genom företagsförsäkringen får Lars ersättning för fasta  
kostnader och utebliven vinst. 

Mobilen gick i kras 
Under en turné har Kim oturen att tappa jobbmobilen i golvet. Då hennes 
företagsförsäkring har ett reseskydd som gäller resgods får hon ersättning 
för den trasiga mobilen. Dessutom slipper hon betala någon självrisk. 

Vätska i mixerbordet
Miryam har en lyckad spelning på en klubb ända tills en man i publiken 

-
erar inte längre, men eftersom Miryam har kompletterat sin företagsför-
säkring med en musikinstrumentförsäkring får hon ersättning för plöts-
liga och oförutsedda skador.  

Intresserad av försäkringen?
Kontakta Musikerförbundet 08-587 060 00 eller gå in  
på musikerforbundet.se om du vill teckna försäkringen.

Från
125 kr per månad



Information om försäkringarna!
Försäkringsnummer 266407 

Premie
Premiens storlek beror på vilket försäk-
ringsbelopp du väljer. 

Du som har andra bolagsformer än en-

teckna vår Studio- och musikerföretags-
försäkring. Kontakta Musikerförbundet, 
telefon 08-587 060 00 eller ladda ner anmäl-
ningsblanketter på musikerforbundet.se 

Egendomsförsäkringen
Försäkringen gäller för din lösa egendom, 

musikinstrument och övriga inventarier i 
företaget. Försäkringen gäller för plötslig 

inbrott-, vatten och brandskador. Men den 
gäller även för andra skadehändelser, till 

över din laptop. Självrisken är tio procent av 
prisbasbeloppet. Försäkringen gäller inte 
för egendom som lämnar lokalen. Glöm 
inte att du kan teckna musikinstrument-
försäkring för instrument som lämnar 
lokalen. Den gäller i hela världen. Kon takta 
Musiker förbundet.

För försäkringsbelopp 100 000 kronor i 
bostaden gäller skyddskrav enligt skydds-
klass 1.  På annan adress gäller skyddskrav 
enligt skyddsklass 2. 

För försäkringsbelopp 250 000 kronor 
respektive 500 000 kronor gäller skydds-
krav enligt skyddsklass 2. 

För försäkringsbelopp 750 000 kronor 
respektive 1 000 000 kronor gäller skydds-
krav enligt skyddsklass 3. 

-
formation om försäkringen.

Avbrotts- och extrakostnadsförsäkring
Avbrottsförsäkringen gäller om du efter en 

-
lust av täckningsbidrag – fasta kostnader 

flyttkostnader till tillfällig lokal, hyra av 
utrustning för att snabbt komma igång efter 
skadan) omfattar försäkringen även detta. 

-
säkring är fem prisbasbelopp. Karenstid är 
ett dygn.

Ansvarsförsäkring
Ansvarsförsäkringen ersätter person- och 
sakskada som drabbar tredje man. Detta 
är en viktig del i försäkringen om företaget 

upp till tio miljoner kronor. Självrisken är 
tio procent av prisbasbeloppet.

Rättsskyddsförsäkring
Rättsskyddsförsäkring vid tvistemål – ingår 
obligatoriskt för medlem i Företagsservice
Den obligatoriska försäkringen gäller för 
tvist som kan prövas som tvistemål och be-
talar nödvändiga och skäliga ombuds- och 
rättegångskostnader samt kostnader för 
skäliga utredningar beställda av ombudet. 
Undantag finns, se villkor.
Rättsskydd vid skattemål - ingår för med-
lem som tecknar företagsförsäkringen
Försäkring för tvist i skattemål ingår när 
företagsförsäkring tecknas och gäller för 
nödvändiga och skäliga ombudskostnader 

av den försäkrade verksamheten. 

Försäkringsbelopp är upp till fem prisbas-
belopp. Självrisken är 20 procent av prisbas-
beloppet plus 20 procent av kostnaden som 
överstiger 20 procent av prisbasbeloppet.



Viktigt att veta!
Begränsningar i försäkringsskyddet  
och särskilda självrisker för vissa  
skadehändelser

-
tag när försäkringen inte gäller. Det finns 

form av högsta ersättning i vissa åtagan-
den. Försäkringen kan också gälla med en 
särskild självrisk för vissa moment, som är 
högre än grundsjälvrisken.

All information om undantag, högsta er- 
sättningsbelopp och särskilda självrisker 
som gäller för försäkringen står i försäk-
ringsvillkoren eller anges i försäkringsbrevet.

Det är därför viktigt att du läser igenom 
villkoren och försäkringsbrevet och särskilt 
noterar vad som står under rubrikerna 

”Särskild självrisk”. Lägg också särskilt 
märke till vad som står under ”Säkerhets-
föreskrifter” samt ”Åtgärder i samband 
med skada – räddningsplikt.

Premiebetalning
 

premien så snart du fått inbetalningskortet 
från Musikerförbundet. Försäkringstiden 
börjar gälla vid försäkringstidens början 
även om premien inte har betalats.Förut-
sättningen är dock att du betalat premien 
inom 14 dagar efter det att premieavin 
skickats ut. Skulle premien betalas senare, 

men innan försäkringen är uppsagd gäller 
försäkringen först dagen efter inbetalningen.

Information

beskrivning av försäkringen.Vi vill därför 
understryka att det alltid är försäkringsbre-
vet och de fullständiga försäkringsvillkoren 
som bestämmer innehållet i ditt försäk-
ringsskydd. Försäkringsbrevet och försäk-
ringsvillkoren tillsammans utgör avtalet 
mellan dig och Folksam. Villkoren finns 
också på folksam.se

Vid en skada 
Råkar företaget ut för en skada ska du an-
mäla den så snart som möjligt till Musiker-
förbundet som sänder dig en anmälan. 
Anmälan måste skickas till Folksam senast 

-
nars faller rätten till ersättning. Anmäl 
dessutom till polisen om du råkat ut för 
stöld eller blivit överfallen.

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är Folksam ömsesidig 
sakförsäkring, organisationsnummer 
502006-1619, adress 106 60 Stockholm,  
telefon 0771-960 960. Folksams verksamhet 
står under tillsyn av Finansinspektionen 
och vår marknadsföring följer svensk lag.

Tjänstereseförsäkring
Försäkringen ger ett reseskydd som  gäller 
i hela världen utom där UD eller smitts-
skydsinstitutet avråder. Försäkringen om-
fattar ersättning för resgods. Försäkringen 
gäller även för överfall eller om du blir sjuk 
eller råkar ut för olycksfall. Försäkringen 

Försäkringen gäller utan självrisk.

Krisförsäkring
Drabbas du av en ersättningsbar skada, 

att komma över händelsen betalar försäk-
ringen för behandling hos psykolog. För-
säkringen gäller utan självrisk.



Extra förmånlig hemförsäkring för dig i  
Musikerförbundet

För många är hemmet det bästa som finns, en skön plats för vardagsliv, 
vila och gemenskap. Det frikostiga matbordet, familjeporträtten och 
älsklingssoffan – allt det där som skapar den sköna känslan av hemma.

Hemförsäkring 
 

dig och dina saker både hemma och när du reser.  
För dig i Musikerförbundet är försäkringen beloppslös, 
vilket innebär att du inte behöver ange ett värde för dina 
saker och riskerar alltså inte att bli underförsäkrad. 

Hemförsäkring Mellan 
Om du vill ha ett ännu bättre skydd kan du uppgradera till 

något eller spilla kaffe i datorn.

Hemförsäkring Stor 
För dig som vill ha vår mest omfattande hemförsäkring. 
Med den får du bland annat halverad självrisk för dina 
saker och högre ersättning vid oturshändelser. 

Ditt boende styr sedan om du behöver en villa- eller bostadsrättsförsäk-
ring som läggs ovanpå den hemförsäkring du har valt.

Enkelt att teckna
På folksam.se/musikerforbundet kan du enkelt räkna fram ditt pris  
och teckna försäkringen. Du kan också ringa oss på 0771-950 950 så  
hjälper vi dig.



Folksam
106 60 Stockholm
0771-950 950
folksam.se
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