
Organisationsförsäkring
Kombinerad företagsförsäkring för organisationer och föreningar. 



Försäkring  
ger trygghet
Arbetsgivaralliansen har i alla tider tecknat avtal om försäkringslösningar med fackliga motparter för medlemsorganisatio-
nernas anställda. Dessa försäkringar fungerar som ekonomiskt skydd för de anställda i händelse av till exempel arbetsskada 
eller långvarig sjukdom och ger också rätt till bland annat pension.

Från och med 1 januari 2011 har Arbetsgivaralliansen tecknat en Volontärförsäkring för medlemsorganisationernas 
frivilligarbetare, som tidigare varit oförsäkrade. Detta försäkringsskydd ingår kostnadsfritt i medlemsskapet. 

Nu finns möjlighet att även skydda verksamheten med vår Organisationsförsäkring. Försäkringen har ett omfattande-
innehåll till ett marknadsmässigt pris.

Försäkringen gäller endast under förutsättning att försäkringshavaren är medlem i Arbetsgivaraliansen. 

Tänk på!

Försäkringsgivare är Folksam (Org. nr 502006-1619) avseende organisationsförsäkring.  
Allians Försäkringsförmedlare administrerar försäkringen samt sköter kundservice.



Försäkringen täcker

Egendom-allrisk
Försäkringen täcker skador genom brand, inbrott och vatten samt allrisk (plötsliga oförutsedda händelse) för den egendom  
och på de adresser som finns angivna i försäkringsbrevet.

Avbrott
Ett avbrott kan kosta betydligt mer än en egendomsskada. Avbrottsförsäkringen gäller för driftavbrott som beror på ersätt-
ningsbar egendomsskada. Försäkringen ersätter antingen förlust av täckningbidrag och skadebegränsande kostnader eller 
extrakostnader för att upprätthålla verksamheten.

Ansvar
Om verksamheten får ett krav på sig hjälper försäkringsbolaget till och utreder, förhandlar, för talan samt ersätter om ut- 
redningen visar på skadeståndsskyldighet. Ansvaret gäller för person- och sakskada.

Förmögenhetsbrott
Försäkringen ersätter skada som anställd eller volontär gjort sig skyldig till genom förmögenhetsbrott mot Er eller Er kund. 
Momentet omfattar även dataintrång.

Rättsskydd
Försäkringen omfattar rättsskydd vid tvist och ersätter skäliga rättegångs- och ombudskostnader. Försäkringen gäller även 
vid tvist i skattemål.

Tjänsteresa
Vid resor i tjänsten täcker försäkringen läkarkostnader vid sjukdom och olycksfall. Vidare ingår invaliditets- och dödsfalls- 
kapital, överfallsskydd, reseavbrott, resegodsförsening, rättskydd och ansvarsförsäkring för privatpersoner samt egendoms-
försäkring för privata tillhörigheter.

Styrelseansvar
En styrelseansvarsförsäkring ger verksamhetens styrelse skydd för skadeståndskrav som baseras på en händelse som uppstått 
genom styrelsemedlems agerande eller brist på agerande.

Krisförsäkring
Omfattar kostnader för krishantering, till exempel psykologibesök i samband med ersättningsbar rån-/eller överfallsskada. 

Prisexempel
Verksamhet med tre anställda och egendom för 100 000 kr ger en premie om 2 750 kr per år. 

Exempel på möjliga tilläggsförsäkringar
• Extra egendomsskydd (100 000 kr ingår i grundskyddet)
• Utökat tjänstereseskydd (100 dagar ingår i grundskyddet)
• Sjukavbrottsförsäkring
• Epidemiavbrottsförsäkring
• Ansvarsförsäkring vid ren förmögenhetsskada  
  (så kallat rådgivar- eller konsultansvar)
• Fastighetsförsäkring

Kontakta Allians Försäkringsförmedlare på
tel 08-700 51 70 eller på e-post info@allians.com

www.allians.com

Vill du veta mer?



Offertförfrågan organisationsförsäkring

Ja, vi vill gärna ha förslag på försäkring för vår verksamhet!

Organisationens namn:

Kontaktperson:

Organisationsnummer:

Postadress:

Telefonnummer:

E-post:

Antal anställda:

Önskemål om tillägg:

Beskriv verksamheten:

Skador de senaste tre åren:

Nuvarande försäkringsgivare:

Förfallodag:

Fyll i offertförfrågan eller kontakta Allians Försäkringsförmedlare 
på telefon 08-700 51 70 eller på e-post info@allians.com

Blanketten skickas, faxas eller e-postas till 
Allians Försäkringsförmedlare 
Fredsgatan 12, 111 52 Stockholm
Fax 08-700 51 79
E-post info@allians.com


