
Stora ekonomiska påfrestningar uppstår på en rörelse om ägaren eller någon annan nyckelperso n blir

långvarigt arbetsoförmögen. Intäkterna minskar medan kostnaderna till stor del finns kvar. Genom att teckna

SBRs Intäktsförsäkring (AVA)) skaffar du ett skydd till din rörelse som bidrar till att täcka de fasta 

kostnaderna.

Trygg-Hansa har utarbetat Intäktsförsäkringen
(AVA) för småföretagare. Försäkringen ska hjälpa
till att täcka företagets fasta kostnader eller

merkostnader för vikarie vid en längre tids 
arbetsoförmåga hos ägaren och/eller annan
nyckelperson. Här lämnas en kortfattad beskrivning

av försäkringen.

Försäkringen
Försäkringen omfattar
•   de fasta kostnader som belastar rörelsen, och,
•   de merkostnader som uppstår vid anlitande av

vikarie.

Premie
Premien baseras på försäkringsbeloppet 
och antal försäkrade personer. Denna 
avbrottsförsäkring är en så kallad 
sakförsäkring och premien är en 
avdragsgill rörelsekostnad på samma sätt 
som premien för företagsförsäkringen. 
Ersättning ska tas upp som rörelseintäkt.

Nyteckning av försäkring får ske innan försäkrad 
person fyller 60 år

De fasta kostnader som avses är exempelvis
• avtalade löner och lönebikostnad till fast 

anställda
hyror och/eller arrendekostnader
övriga fasta lokalkostnader (till exempel fasta

uppvärmningskostnader)
kontorskostnader, bokförings- och

försäkringskostnader
fasta avgifter för el och tele
(abonnemangsavgifter)
planenliga avskrivningar I rörelsen
räntor i rörelsen
skatt och försäkring för fordon i rörelsen
fasta kontrakterade leasingkostnader

Ersättningsregler
• Rätten till ersättning inträder efter det trettionde 

dygn och gäller till och med 12e
månaden räknat från den dag 
arbetsoförmågan inträffat.

•
•

• •
Ersättning lämnas normalt vid avbrott

(omsättningsminskning) i rörelsen,
till följd av att person som omfattas av
försäkringen drabbas av
arbetsoförmåga eller dödsfall.
Ersättningen utbetalas dock längst
intill dess arbetsoförmågan upphört,
fullgod ersättare anställts eller den
försäkrade rörelsen avyttrats/avvecklats.
Ersättning utbetalas normalt
månadsvis, i efterskott.

•

•
•
•
•

•Som fast kostnad räknas dock inte eget uttag,

lön och lönebikostnader samt kostnader för
individuella försäkringar till den
arbetsoförmögne/försäkrade.

Skadeanmälan
Vid beräknad arbetsoförmåga i mer än 30 
dagar ska utan dröjsmål anmälan göras till 
Trygg-Hansa, Skador, 106 26 Stockholm. 
Läkarintyg, dödsfallsintyg eller bestyrkt 
kopia av sådant bifogas den skriftliga 
skadeanmälan.

De merkostnader som avses är
• summan av kostnaderna för utbetald lön och 

lönebikostnader
• resekostnadsersättning och traktamenten för 

vikarien minskade med motsvarande kostnader 
för den arbetsoförmögne.

Produktblad för Intäktsförsäkring

För mer information om premier och 
fullständiga villkor, gå in på 
www.sbrförmånsförsäkringar.se

SBR Försäkringsservice
Telefon: 08-23 33 10
E-post: SBR@phpa.se

http://www.sbrförmånsförsäkringar.se/

