
Sveriges Kosmetiska Pigmenterare
Som medlem i Sveriges Kosmetiska Pigmenterare (SKP) är det obligatoriskt att teckna 
Behandlingsskadeförsäkring Plus. Utöver det erbjuds du att komplettera med en företagsförsäkring, då har du 
ett bra och omfttande skydd för din verksamhet. Det är en bra trygghet för dig som egen företagare. 

Du har även möjlighet att utöka skyddet ytterligare genom att lägga till en sjukavbrottsförsäkring för ett ännu 
mer omfattande skydd för ditt företag. 

Samtliga försäkringar är framtagna av oss på Arctic tillsammans med SKP. Försäkringsgivare är Svedea. 
Premierna är förmånliga och gäller bara för er som medlemmar. 

För att ditt företag ska omfattas av en mer omfattande försäkring bör du komplettera med en 
företagsförsäkring, utöver din Behandlingsskadeförsäkring Plus. Det är en trygghet för dig som driver eget 
företag. Elva ytterligare moment ingår när du tecknar den försäkringen exempelvis; egendomsförsäkring som  
omfattar all egendom, t.ex. dina varor, maskiner och inventarier. Du får även ersättning för skador orsakade av 
brand, inbrott, vattenskador eller allriskskador. Nedan ser du vad som ingår i företagsförsäkringen.

"-Komplettera din Behandlingsskadeförsäkring Plus med en företagsförsäkring.

Försäkringen täcker det mesta du kan råka ut för – och lite till"

Egendomsförsäkring - allriskförsäkring

Gäller för dina varor, maskiner och andra inventarier. 
Pengar, värdehandlingar samt kunders och 
anställdas egendom omfattas också. 

Brand

Bränder är lyckligtvis ovanliga, men när de inträffar 
blir det tyvärr ofta en totalskada. Det ingår 
automatiskt en brandförsäkring.

Inbrottsskador
Inbrottsförsäkringen gäller vid inbrott och skade-
görelse. Observera att skyddsklass 1 gäller.

Vattenskador

Företagsförsäkring gäller till exempel om ett 
vattenledningsrör skulle brista och vatten strömmar 
ut och förstör dina varor eller inventarier.

Avbrotts- och extrakostnadsförsäkring

Ersättning lämnas för avbrott eller extrakostnader som 
uppstått på grund av ersättningsbar egendomsskada. 
Ger även ett skydd vid kund- eller leverantörsavbrott 
inom Norden (t ex en brandskada hos leverantör och de 
därmed inte kan leverera enligt avtal).

Glasförsäkring

Glas i dörrar, fönster, inredning eller på skyltskåp 
ingår oavsett storlek

Rättsskydd

En rättskyddsförsäkring ger dig rätt till ersättning 
för rättegångs- och ombudskostnader vid tvist 
eller skattemål.

Maskinavbrotts- och extrakostnadsförsäkring

Ersättning lämnas för det avbrott eller 
nödvändiga extrakostnader som uppstått på 
grund av ersättningsbar maskinskada enligt 
skyddet i "maskinförsäkring".

Verktygsförsäkring

En försäkring för dina verktyg ingår. Verktygs-
försäkringen gäller för dina verktyg under transport 
och under uppehåll hos kund.

Tjänstereseförsäkring

Försäkringen gäller för obegränsat antal resor 
och omfattar moment enligt försäkringsvillkoret i 
samband med tjänsteresor bl. a

BEHANDLINGSSKADEFÖRSÄKRING PLUS 
-obligatorisk försäkring för medlemmar
Att du har tecknat den obligatoriska Behandlingsskadeförsäkringen Plus är ett medlemskrav från SKP. 
Det är således obligatoriskt att inneha försäkringen och borgar för seriositet.  

Skada till följd av en behandling, skadestånd, eller ett olycksfall i din lokal? 
Det är några exempel på vad SKPs Behandlingsskadeförsäkring Plus kan ge ersättning för. Försäkringen ger 
även ett utökat skydd för eventuell skada på hyrd lokal där verksamheten bedrivs, vid ett överfall eller om du 
eller en anställd drabbas av akut psykisk kris på grund av rån, hot, överfall eller allvarlig olycksfallsskada. 
Nedan ser du vad som ingår i Behandlingsskadeförsäkring Plus.

Vid försäkringsfrågor:  Ring försäkringsförmedlaren, Arctic, på tel 08-746 05 60. 

Ansvarsförsäkring
Täcker det skadeståndsansvar för person- eller 
sakskada som företaget kan drabbas av. Vid sådant 
krav hjälper försäkringsbolaget till att
utreda om skadeståndsskyldighet föreligger, sköter 
förhandlingarna, för er talan vid rättegång och 
utbetalar eventuellt skadestånd.

Behandlingsskada
Försäkringen omfattar skyldighet att utge ersättning för 
behandlingsskada enligt särskilt villkor. 
Försäkringsbolaget utreder, förhandlar och för er talan 
vid rättegång och utbetalar eventuell ersättning.

Hyrd lokal

Försäkringen ger ett utökat skydd för skada på 
hyrd lokal. Försäkringen gäller dock endast hyrd 
lokal för skada genom brand eller vatten.

Krisförsäkring

Omfattar kristerapi om du eller anställd drabbas 
av akut psykisk kris på grund av rån, hot, överfall 
eller allvarlig olycksfallsskada m.m. Försäkringen 
ersätter behandling av legitimerad psykolog.

Överfallsförsäkring

Försäkringen gäller om du eller anställd skadas 
genom misshandel eller annat uppsåtligt våld i 
tjänsten. 

Kundolycksfall

Försäkringen gäller för kunder i 
försäkringstagarens lokaler och omfattar skador 
som uppkommit genom olycksfall, ej 
behandlingsskador.

Om du drabbas av långvarig sjukskrivning får det konsekvenser för din verksamhet. Verksamhetens intäkter 
minskar drastiskt samtidigt som de fasta kostnaderna och evenutella anställdas löner kvarstår. Genom att teckna 
en sjukavbrottsförsäkring kommer inte verksamheten påverkas lika mycket eftersom du då får ersättning för de 
fasta kostnaderna. Ersättning upp till 20 000 SEK per månad. Karenstiden är 30 dygn. 

Tillägg Sjukavbrottsförsäkring

FÖRETAGSFÖRSÄKRING 

Maskinförsäkring

Försäkringen ger dig rätt till ersättning vid 
plötsliga och oförutsedda inifrån kommande 
skador.

1 500 SEK

1 900 SEK




