
 

 
 

  

Praktikförsäkring genom Sveriges Veterinärförbund  
i samarbete med Söderberg & Partners 

 

Varför behöver jag ha denna försäkring? 

Sveriges Veterinärförbund har tillsammans med Söderberg & Partners och försäkringsbolaget Zürich tagit fram en 
skräddarsydd försäkringslösning som är exklusiv för Sveriges Veterinärförbunds medlemmar. Försäkringslösningen 
är anpassad till en veterinärpraktiks verksamhetsområde, och omfattar samtliga anställda. 

Varför gör vi detta? 

Sveriges veterinärförbund strävar hela tiden efter att hitta bättre och mer kostnadseffektiva lösningar för dig som 
medlem. Samarbetet med Söderberg & Partners innebär att vi säkerställer att veterinärförbundets 
försäkringslösningar som erbjuds är det bästa marknaden kan erbjuda för ditt företag och erbjuder rådgivning i 
försäkringsärenden.   

Vad kostar det? 

Samarbetsavtalet mellan Söderberg & Partners och Sveriges veterinärförbund garanterar att detta skall vara helt 
kostnadsneutralt vilket innebär att administrationen, rådgivningen och skadesupporten är inkluderad i din 
försäkringspremie.  

 

 

 

  

Har du frågar kring denna försäkring eller vill rådgöra angående era företagsförsäkringar? 
Kontakta oss på Söderberg & Partners  
 
veterinarforsakring@soderbergpartners.se 
08-12 13 7770 
             
 
            Birgitta Pettersson               Malin Svedberg                                Björn Thorstrand  
birgitta.pettersson@soderbergpartners.se malin.svedberg@soderbergpartners.se           bjorn.thorstrand@soderbergpartners.se 
               070-668 89 53                072-710 53 16       076-149 05 081 
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Grundomfattning 

• Ansvarsförsäkring  

- Allmänt ansvar och produktansvar med 
försäkringsbelopp 10 MSEK och självrisk 4000 kr. 
Det finns även möjlighet att höja 
försäkringsbeloppet till 20 MSEK. 

• Ansvar vid ren förmögenhetsskada 

• Ekonomisk skada som uppkommer utan samband 
med att någon lider person- och/eller sakskada 
ersätts av försäkringen upp till 500 KSEK (med 
självrisk 20 KSEK). Det finns även möjlighet att 
höja försäkringsbeloppet till 1MSEK, alternativt 
2MSEK. 
 

• Rättsskydd 

• Tvistemål: ersätts också av försäkringen upp till 200 
KSEK/skada och 1MSEK/år med en självrisk på 
20% av skadekostnaden dock lägst 5000 SEK. 

• Skattemål: ersätts också av försäkringen upp till 
200KSEK per skada och år med en självrisk på 20% 
av skadekostnaden dock lägst 5000 SEK. 

 
 
• Pbb 2018 = 45 500 kr. 

Tilläggsförsäkringar 

• Egendom (Allriskomfattning).  

• Maskinerier/inventarier försäkringsbelopp 1x 
omsättningen, med 8000 kr i självrisk.  

• Omfattar även ambulerande utrustning/varor var som 
helst i Norden 200 KSEK med 5000 kr i självrisk. 
Försäkringsbeloppet för ambulerande utrustning går att 
höja. 

• Kyl och Frys försäkring ingår. 

• Skador på utrustning under transport med eget fordon 
ingår. 

• Avbrottsförsäkring. 

• Omsättningsbaserad. Ansvarstid 12 mån, karens 24h. 

• Epidemiavbrott 

•     Ersättning max 500 000kr. Ansvarstid 12 mån, karens 
24h.  

• Epizootiavbrott 

•      Ersättning max 500 000kr. Ansvarstid 12 mån, karens 
24h. 

• Transport av djur 

•      Försäkringsbelopp 30 000kr. Självrisk 8000kr 

• Tjänsteresa. 

• 150 resedygn per år per anställd. Ingen självrisk. 

• Olycksfall.  

• Medicinsk invaliditet 400 KSEK. Ingen självrisk. 

• Ekonomisk invaliditet 800 KSEK. Ingen självrisk. 

• Besöksolycksfall 

• Sjukavbrott 

• Förmögenhetsbrott 
 
 
 
 

• Besöksolycksfall 

• Sjukavbrott 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vad omfattar denna försäkring? 

Grundomfattning 
Försäkringen innehåller alltid ett omfattande 

grundskydd för din verksamhet och innehåller följande 
moment. 

 Tilläggsförsäkringar 
Beroende på vad ditt företag har för 

verksamhetsinriktning kan grundskyddet behöva 
kompletteras med tilläggsförsäkringar. Du finner 
möjliga alternativ nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Hur gör jag för att teckna försäkringen? 

Vi bifogar här ett formulär som du skall fylla i och posta till Söderberg & Partners på adressen Söderberg & Partners 
Box 7785, 103 96  Stockholm. Märk då kuvertet ”Veterinärförbundet”. Alternativt kan ansökan göras genom att fylla 
i detta formulär i en ordbehandlare, spara dokumentet samt e-posta det till veterinarforsakring@soderbergpartners.se 
 
När nedanstående formulär är inskickat till Söderberg & Partners skickas en offert, och efter accept tecknas 
försäkringen upp. Söderberg & Partners översänder gällande försäkringsbevis samt faktura till angiven e-postadress i 
formuläret.  

mailto:veterinarforsakring@soderbergpartners.se


 

 
 

  

 

 

 

 
Försäkringstagare 

Företagets namn       

Organisationsnummer       

Utdelningsadress med postnummer samt ort       

Omsättning       

Antal anställda       

Bedriver praktiken hästverksamhet   Ja Nej 

Kontaktperson       

Är du medlem i Sveriges Veterinärförbund  Ja Nej 

E-postadress       

Telefonnummer       

 
 
Försäkringsomfattning (klicka i de alternativ du önskar teckna) 
Grundomfattning  
(ingår alltid) 

Tilläggsförsäkring   

Ansvar, Ren 
förmögenhetsskada, 
Rättsskydd 
 

 Egendom, avbrott + allrisk  
 Tjänsteresa 
 Transport av djur 
 Epidemiavbrott 
 Epizootiavbrott 
 Förmögenhetsbrott 

 
 
 

 Olycksfall 
 Besöksolycksfall 
 Sjukavbrott (försäkringsbelopp 

☐5000/☐10 000/☐30 000 
SEK/månad) 
 
 
 

 

 
Höjda försäkringsbelopp (tilläggsförsäkring)  

Ansvar 20 MSEK       
 
 

 Ren förmögenhetsskada 1 MSEK 
 Ren förmögenhetsskada 2 MSEK 

 

 Egendomsförsäkring med försäkringsbelopp  
     2 x rapporterad omsättning 
 

 
 
Sjukavbrott (Försäkring som avser att ersätta företagets fasta kostnader vid sjukavbrott i verksamheten)  
Om ni önskar teckna sjukavbrottsförsäkring skall nedanstående uppgifter fyllas i för samtliga försäkrade. 
 
1.   Namn:        Personnummer:      
  
2.   Namn:        Personnummer:      
  
3.   Namn:        Personnummer:      
  
4.   Namn:        Personnummer:      
  
5.   Namn:        Personnummer:      
  
6.   Namn:        Personnummer:       
 
7.   Namn:        Personnummer:       
 
8.   Namn:        Personnummer:       

Offertförfrågan 

 


