
Försäkringen 
som gör det enklare 

att vara proffs

Skräddarsydda försäkringar för dig 
som är kund hos Ahlsell

Fråga 
Försäkringshjälpen

 – gratis!



 Gjensidige Försäkring i samarbete med Ahlsell

Enkelt, tryggt och skräddarsytt  
till ett riktigt bra pris
Du som är kund hos Ahlsell har möjlighet att teckna flera 
förmånliga försäkringar hos Gjensidige. Entreprenad-
försäkringen är skräddarsydd för dig som jobbar i bygg- och 
entreprenadbranschen. 

Vårda Företaget är en viktig trygghet för personalen och våra 
fordonsförsäkringar skyddar allt från personbilar, till 
gaffeltruckar och grävmaskiner. Dessutom kan du ringa till 
Försäkringshjälpen för att få kostnadsfri hjälp med 
försäkringsfrågor.



Egendomsskydd
Egendomsskyddet omfattar maskiner, 
inventarier och varor. Det täcker brand-, 
inbrotts- eller vattenskada. 

Avbrottsförsäkring för 
entreprenörer
Ersätter fasta kostnader och utebliven 
vinst vid skada på försäkringsstället. 
Vid skada på arbetsområdet ersätter 
försäkringen enligt avtalat timpris för 
era arbetare som inte kan sysselsättas 
pga skadan.

Ansvarsförsäkring
Ansvarsförsäkringen ersätter skade-
stånd för person- eller sakskador, som 
uppstår i samband med verksamheten, 
eller på grund av fel på produkter som 
ditt företag har levererat.

Rättsskyddsförsäkring
Om din verksamhet hamnar i en rättslig 
tvist kan du få hjälp från Rättsskydds-
försäkringen. Skyddet gäller tvist som 
kan prövas som tvistemål i allmän 
domstol eller för tvist i skattemål i 
allmän förvaltningsdomstol. 

Allriskförsäkring Arbeten
• Dina arbeten är alltid försäkrade 

med en allriskförsäkring. Den 
täcker plötsliga och oförutsedda 
egendomsskador som upptäcks 
under uppförande- och 
garantitiden.

• Försäkringen täcker skada som 
drabbar byggherren, samt underle-
verantör och underentreprenör, om 
du genom skriftligt avtal åtagit dig 
att hålla försäkring för dessa. 

Entreprenadförsäkring
Entreprenadförsäkringen är skräddarsydd för dig som jobbar i  
bygg- och entreprenadbranschen. 
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Försäkring för befintlig  
egendom (ROT)
Försäkringen gäller när du som 
entreprenör utför reparations-, 
om- eller tillbyggnadsarbeten (ROT-
entreprenad).

• Försäkringen ersätter oförutsedd 
skada på beställarens byggnad, 
anläggning eller lös egendom, i 
direkt anslutning till ROT-entre-
prenad.

• Lös egendom som tillhör hyresgäst 
eller bostadsrättshavare i berörd 
byggnad. 

Allriskförsäkring Hjälpmedel
• Försäkringen ersätter oförutsedd 

skada på, eller förlust av, hjälpme-
del (redskap, verktyg med mera) 
på arbetsområdet.

• Oförutsedd skada på, eller förlust 
av, hjälpmedel som du hyr, leasar 
eller lånar, om du enligt skriftligt 
avtal åtagit sig att försäkra sådan 
egendom.

Nyckelförlust 
Du som entreprenör kommer ofta i 
kontakt med huvudnycklar, därför ingår 
det alltid en allriskförsäkring för 
omhändertagna nycklar, upp till 6 
prisbasbelopp.  

Lokalisering och friläggning 
(Tillägg)
Försäkringen ersätter kostnader för att 
lokalisera och frilägga fel i material eller 
arbetsprestation samt återställa efter 
denna åtgärd. 

Väsentligt fel (Tillägg)
Ersätter skador som upptäcks efter ga-
rantitidernas utgång men under den 10 
år långa ansvarstiden ifall det visar sig 
att skadan beror på ett väsentligt fel. 

Merkostnad forceringsåtgärder 
(Tillägg)
Du kan få ersättning för merkostnader 
vid en skada på försäkrade arbeten. Det 
kan till exempel handla om övertidsar-
bete och inköp till överpris för snabbare 
leverans, samt transport på annat sätt 
än med sedvanligt transportmedel.  

Verktygsförsäkring (Tillägg)
Ersätter stöld och skadegörelse av 
verktyg under egen transport och  
parkerat fordon. 

Självrisk
Självrisken vid egendoms- och  
ansvarsskador är normalt 0,2 bas-
belopp. För avbrottsskador gäller  
vanligtvis 24 timmars karenstid. Vid 
vissa typer av skadehändelser kan en 
särskild självrisk gälla. 

Vad kostar försäkringen?
Priset styrs av flera faktorer, till exempel 
företagets storlek, storleken på era 
jobb och vilken omfattning ni väljer. Vi 
kommer alltid att försöka ge er en pris-
värd försäkring som möter era specifika 
behov.



 

Sjukvårdsförsäkring
Den här försäkringen ger dig och dina medarbetare tillgång till pla-
nerad specialistvård snabbt. Du får kvalificerad sjukvårdsrådgivning 
på telefon, garanteras ett specialistbesök inom 8 dagar och vid behov 
skrivs du in på ett privatsjukhus inom 18 dagar. Snabb hjälp, diagnos 
och behandling minskar både oro och sjukfrånvaro.

Sjukavbrottsförsäkring
Sjukavbrottsförsäkringen skyddar företaget genom att ersätta den 
försäkrades andel av de fasta kostnaderna om den försäkrade blir sjuk 
eller avlider. 

Vårda Företaget
Vad händer om en medarbetare går sönder? Som företagare 
har du ett stort ansvar – avbrott i verksamheten påverkar 
företaget, dig själv och dina anställda. Försäkringen innehåller 
två delar, sjukvårdsförsäkring som hjälper den skadade tillbaka 
till arbetet genom privat vård samt sjukavbrottsförsäkring som 
ersätter företaget för de fasta kostnader som kan ledas till den 
skadade under tiden denne är borta. Sjukvårdsförsäkringen är 
dessutom en konkurrensfördel vid er rekrytering.
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Fordonsförsäkring
När du försäkrar dina fordon hos oss får du ett bra skydd för 
dig, fordonet och medtrafikanterna. Försäkringsbehovet styrs 
av vilket motorfordon du har och hur det används. Du får 
snabb hjälp vid olycka, oavsett försäkring. 

Vi försäkrar tung lasbil, traktor, lastmaskin, gaffeltruck, 
grävmaskin, släp och tungt släp. 

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!



Det här kan du få hjälp med:
• Försäkringsfrågor angående företaget
• Frågor om skadereglering
• Juridisk rådgivning kring försäkring (till exempel vad formulering-

arna innebär i beställarens kontrakt, vem som ansvarar för vad 
och om du är rätt försäkrad)

• Frågor kring AF-delarna i ett anbud
• Frågor kring lagen om byggfelsförsäkring
• Frågor om fullgörandegarantier
• Pension och sparande

Försäkringshjälpen
Försäkringshjälpen finns för dig som är Ahlsell-kund. Den ger 
dig telefonrådgivning kring försäkringsfrågor-utan kostnad. 

Ring 0920-50 00 10 om du till exempel undrar hur du ska fylla i 
AF-delarna i ett anbud, om företaget har drabbats av en 
skada, eller om du vill se över din pension. 

Fråga 
Försäkringshjälpen

 – gratis!



Vi hjälper dig!

Många tycker att det här med 
försäkringar är både tråkigt och  
krångligt. Det gör inte vi. Ring oss 
gärna om du undrar något eller om  
du vill teckna försäkring. 

Kundservice: 0771 - 326 326
Försäkringshjälpen: 0920-50 00 10


