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Företagsförsäkring
Som medlem i Psykologföretagarna omfattas du av en kollektiv företagsför-
säkring hos Trygg-Hansa. Här följer en översiktlig presentation av försäkringen, 
nr 25-0665519, och dess olika moment. Observera att denna försäkringsö-
versikt inte utgör del av tecknat försäkringsavtal. För försäkringsavtalet gäller 
fullständiga försäkringsvillkor.

För vem och vilken typ av verksamhet?

Försäkringen gäller för medlemmar i Psykologföretagarna inom Sveriges 
Psykologförbund som bedriver egen psykologverksamhet. Företag som 
omsätter mer än fem miljoner eller har aktiva delägare som inte är 
medlemmar i Psykologföretagarna omfattas inte av försäkringen. 
(I dessa fall kan rabatt på individuell försäkring erbjudas)

Försäkringen gäller inte: 
• inköp, lagerhållning och försäljning
• uthyrning av såväl personal som lös och fast egendom 
• verksamhet som sysselsätter behandlande läkare och/eller sjuksköterskor.

 
Försäkringens omfattning

Ansvars- inkl patientförsäkring, Patientolycksfallsförsäkring, Rättskyddsförsäk-
ring, Krisförsäkring, Egendomsförsäkring,  Avbrottsförsäkring, Överfallsförsäk-
ring, Förmögenhetsbrottsförsäkring,  Ansvarsförsäkring ren förmögenhets-
skada, Tjänstereseförsäkring.

Sjukavbrottsförsäkring ingår inte i den kollektiva försäkringen. Men möj-
lighet finns att som tillägg teckna en sådan efter en individuell ansökan och 
hälsoprövning.

Obs! Den här broschyren innehåller bara en försäkringsöversikt. För fullständig 
beskrivning hänvisas till försäkringsvillkoren.
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Ansvarsförsäkring inklusive patientförsäkring

Ansvarsförsäkringen omfattar skadeståndsskyldighet som åläggs försäkringsta-
garen enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

Patientförsäkringen gäller personskada enligt Patientskadelagen (1996:799) 
som orsakas patient.

Försäkringsbelopp:
• Ansvarsförsäkring: 10.000.000 kronor per skada, dock högst 20.000.000 
kronor, per försäkringsår.
•Patientskadeförsäkring: 200 basbelopp per patient, dock maximalt 1000 
basbelopp per skadehändelse.
Självrisk: 0,05basbelopp 

Patientolycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller försäkringsskada som inträffar inom försäkringstagarens 
lokaler där den försäkrade verksamheten bedrivs.

Försäkringsbelopp: 1 basbelopp
Självrisk: ingen 

Rättsskyddsförsäkring

Försäkringen ersätter skäliga och nödvändiga ombudskostnader vid tvist, mål 
eller ärende. Försäkringen omfattar även skattemål.
 
Försäkringsbelopp: 5 basbelopp per skada.
Självrisk: 0,2 basbelopp jämte 20% av överskjutande kostnad.

Krisförsäkring

Försäkringen omfattar behandlingskostnad efter överfall, vilket ersätts med 
10 behandlingar.
Självrisk: Ingen
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Egendomsförsäkring

Försäkringen ersätter skada eller förlust till följd av brand- inbrotts- eller 
vattenskada. Försäkringsskyddet innehåller också en maskinförsäkring som 
gäller för plötslig oförutsedd fysisk skada på maskiner och inventarier samt 
data, ritningar och arkivalier.

Försäkringsbelopp:  
• Inventarier och maskiner    200.000 kronor
• Maskinförsäkring    200.000 kronor
• Ritningar, datamedia och arkivalier  3 basbelopp
Självrisk: 0,2 basbelopp

Obs! För inbrottsförsäkring gäller skyddsklass 1. 

 
Avbrottsförsäkring

Försäkringen ersätter förlust av täckningsbidrag och uppkomna extrakostnader 
till följd av ersättningsbar egendomsskada.
 
Försäkringsbelopp: Förlust av täckningsbidrag alternativt uppkomna extrakost-
nader för att driva verksamheten vidare. Ersättningen är dock begränsad till 
företagets omsättning.
Ansvarstid: 12 månader
Självrisk: 0,2 basbelopp.

Överfallsförsäkring

Försäkringen ersätter skäligt skadestånd för skada som tillfogats försäkrad 
under tjänsteutövning och bestäms efter svensk rätt enligt reglerna i 5 kap. 
skadeståndslagen.

Försäkringsbelopp: 370.000 kronor.
Självrisk: 700 kronor.
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Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkringen gäller för skada genom förmögenhetsbrott som förövats av 
anställd under försäkringstiden.
 
Försäkringsbelopp: 500.000 kronor per skada och år.
Självrisk: 0,5 basbelopp

 
Ansvarsförsäkring ren förmögenhetsskada

Försäkringen gäller förmögenhetsförlust som tillfogas annan på grund av fel 
eller försummelse som företagaren eller anställda begått under försäkrings-
tiden.
 
Försäkringsbelopp: 150.000 kronor per skada och år.
Självrisk: 0,5 basbelopp.
Efteranmälningstid: 2 år 

Tjänstereseförsäkring

Försäkringen som gäller under tjänsteresa i hela världen ersätter läkekost-
nader, merkostnader till följd av resgodsförsening, förlust av personlig och 
företagsägd egendom, pengar och resehandlingar samt utgår med kapitalbelopp 
vid invaliditet eller dödsfall till följd av olyckshändelse.
 
Försäkringsbelopp:  
Läkekostnader    Skäliga och nödvändiga
Lös egendom   40.000 kronor
 ”        ”  varav stöldbegärlig  20.000 kronor
Pengar    4.000 kronor
Resehandlingar    15.000 kronor
Resegodsförsening  4.000 kronor
Kapitalbelopp, invaliditet   400.000 kronor
Kapitalbelopp, dödsfall   200.000 kronor
Självrisk: Ingen
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Skadeanmälan

Skada ska anmälas till Trygg-Hansa omgående. Inbrott och rån ska dessutom 
alltid anmälas till polisen. Skadeanmälan görs till telefon 077 - 11 11 500 eller 
gå in på webbplats: www.trygghansa.se/foretag. 

Uppge försäkringsnummer 25-0665519. Observera att inbrott och rån 
alltid ska anmälas till Polisen.

Kontakt

Har du frågor kring företagsförsäkringen, kontakta vår försäkringsmäklare: 
Howden 
Tel: 08 545 670 20
E-post: info@howden.se 
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Vasagatan 48, Box 3287, 103 65 Stockholm 
Tel 08-56706 460, Fax 08-567 06 499 
E-post: psykologforetagarna@psykologforbundet.se 
Hemsida: www.psykologforbundet.se/psykologforetagarna




