Kontors- och konsultansvarsförsäkring

SBR kontors- och konsultansvarsförsäkring
Som byggingenjör SBR med egen verksamhet är det oumbärligt med en bra försäkring dels för företaget, dels för
verksamheten. En vanlig kontors- och konsultansvarsförsäkring består av många olika delar,
därför kan det vara svårt att själv veta vilka delar som passar för just din verksamhet.
För att SBRs medlemmar ska känna sig trygga i sin yrkesutövning har vi tagit
fram en specialanpassad försäkring för dig som är Plusmedlem.
Genom att teckna en SBR Kontors- och Konsultansvarsförsäkring får ditt företag ett omfattande försäkringsskydd
som ger trygghet och arbetsro. Bland annat erbjuder kontorsförsäkringen allriskomfattning på din egendom.
Om en uppdragsgivare riktar krav mot dig till följd av ett konsultuppdrag hanterar försäkringsbolagets erfarna
skadejurister kontakten med uppdragsgivaren, gör utredningar och betalar vid behov ut ersättning.
Dessutom är försäkringens premier och självrisker mycket konkurrenskraftiga.

SBR Kontorsförsäkring

SBR Konsultansvarsförsäkring

• Egendom med allriskomfattning
normalt ges ersättning endast vid brand, inbrottsoch vattenskada.
Genom allriskskyddet ingår t.ex. inifrån
kommande skador på maskiner.
Försäkringsbelopp 100pbb*.
• Avbrott
alternativt extrakostnader till
följd av avbrott i verksamheten pga.
ersättningsbar egendomsskada.
• Allmänt ansvar
för person- eller sakskada - 10 miljoner per
skada, högst
20 miljoner kronor per år.
• Rådgivningsansvar
Försäkringsbelopp 1 miljon kronor per skada
och år.
• Rättsskydd
ersätter ombudskostnader i
tviste- och skattemål.
Försäkringsbelopp 5 pbb*/skada.
• Förmögenhetsbrott
begånget av anställd i tjänsten.
• Nyckelförlustförsäkring
Försäkringsbelopp 2 miljoner.
• Tjänstereseförsäkring
Försäkringsbelopp 0,5 pbb*/resgods.

Konsultansvarsförsäkringen ger dig det
nödvändiga skyddet i din yrkesroll som
besiktningsman.
Försäkringen omfattar den verksamhet du bedriver
som byggingenjör i SBR med ansvar enligt ABK
vid:
•
•
•
•

Rådgivning
Projektering
Entreprenadbesiktning
Kontroll och kvalitetsansvarig enligt PBL

Försäkringsbelopp 120 pbb* per uppdrag,
högst 360 pbb* per försäkrings år.
Självrisk 1 pbb*, för medlemmar i f.d
Konsultgruppen 0,5 pbb*.
Observera att du måste vara Plus-medlem för att
kunna teckna SBR Kontors- och
konsultansvarsförsäkring.

Grundsjälvrisken är endast 10 % av
prisbasbeloppet*.

Försäkringar som automatiskt ingår när du är SBR Medlem
Överfallsförsäkring
Försäkringsbelopp 200 000 SEK
Krisförsäkring
Försäkringsbelopp 5 Behandlingstillfällen
Kundolycksfallsförsäkring
Försäkringsbelopp 1 pbb
* Prisbasbeloppet för 2017 är 44 800kr.
* ABK – Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet.
Förmedlad genom SBR Försäkringsservice
Försäkringsgivare är Länsförsäkringar & Svedea

För mer information om
premier och fullständiga
villkor, gå in på www.sbr.se
SBR Försäkringsservice
Telefon: 08-23 33 10
E-post: Sbr@phpa.se

