DU BEHÖVER INTE
LÄNGRE SE ÖVER
FÖRSÄKRINGARNA
– VI GÖR DET ÅT DIG!
I samarbete med

Som medlem i SBPR får du många förmåner som gör skillnad. Försäkringar
kan vara knepigt. Det är just därför vi förhandlat fram en branschanpassad
gruppförsäkring tillsammans med förbundet. Tack vare att det är en
medlemsförsäkring med många medlemmar rör det sig om en försäkring
med betydligt bredare omfattning än en vanlig traditionell företagsförsäkring.
Dessutom erbjuds du i de allra flesta fall en avsevärt lägre premie än om du
som enskilt företag skulle teckna motsvarande försäkring själv.
Du behöver därför inte längre grubbla över ditt försäkringsskydd – vi gör det
åt dig, så att du sparar tid till annat!
Alla SBPRs medlemmar som är verksamma i Sverige får ansluta sig till
gruppförsäkringen som tagits fram tillsammans med SBPR, Moderna
Försäkringar och oss på Arctic.

ARCTIC HJÄLPER DIG ATT VARA RÄTT FÖRSÄKRAD
Som medlem har ni fri försäkringsrådgivning hos oss på Arctic. Låt oss jämföra
er nuvarande försäkring mot er egen branschförsäkring. Vi kan även hjälpa dig
att flytta försäkringen.
Ring oss på 08 746 05 60. Fråga efter Alexandra Jacobson eller Linda Tonnert.

INNEHÅLL GENOM DITT MEDLEMSKAP I SBPR
Flera försäkringar ingår i det paketet som ni medlemmar kan teckna. Se nedan.
MOMENT

INGÅR

MOMENT

INGÅR

Kostnadsfri försäkringsrådgivning

✔

Rättsskyddsförsäkring

✔

Egendomsförsäkring

✔

Maskinförsäkring

✔

Försäkring för alla maskiner, inventarier,
inredning, varor, kunders egendom, ritningar,
arkivalier och datamedia.

Maskinavbrottsförsäkring

✔

✔

Tjänstereseförsäkring

✔

Brand-, inbrotts- och vattenskadeförsäkring

✔

Kundolycksfallsförsäkring

✔

Glasförsäkring

✔

Överfallsförsäkring

✔

Allriskförsäkring

✔

Krisförsäkring

✔

Ansvarsförsäkring

✔

Förmögenhetsbrottsförsäkring

✔

Allmänt ansvar och produktansvar inkl.
omhändertagen egendom som gäller i hela världen
exkl. Nordamerika. Miljöansvar ingår också.

✔

✔

Lyft- och transportförsäkring. Gäller alla typer av
transporter.
Utställningsförsäkring

✔

Avbrottsförsäkring. Försäkring för avbrott
som sker i verksamheten till följd av en
egendomsskada. Kund och leverantörsavbrott
ingår också.

✔

Skyddsklass 1 gäller samt grundsjälvrisk 0,2 pbb.
Premien baseras endast på årsomsättningen.

NYTECKNINGSRABATT
Du erbjuds 15 % rabatt på offererad premie från oss på Arctic. Rabatten gäller förutsatt att ni
placerar om försäkringsskyddet och varit skadefria de senaste tre (3) åren. Kontakta oss på Arctic
Försäkringsförmedlare. Ring 08 746 05 60 eller maila oss på foretag@arctic.se
Du behöver inte längre se över försäkringarna – vi gör det åt dig.

