Specialerbjudande till dig som är konstnär!

Specialerbjudande till dig som är konstnär!
- Företagsförsäkring för bara 175 kronor per månad!
• Nu kan du äntligen få din verksamhet försäkrad!
• Du som är konstnär och medlem i Konstnärsförbundet Alliansen (KFA) erbjuds en förmånlig företagsförsäkring (Solida
Hantverkaren). Försäkringen är anpassad för dig som arbetar med någon form av hantverk.
• Försäkringen ger dig ett tryggt skydd, dygnet runt och är mer omfattande än de försäkringar som finns på marknaden
idag. Priset för Konstnärsförsäkringen är 175 kronor/månaden och kan betalas genom autogiro. Priset gäller för en
omsättning upp till 1 Mkr per år.

Den företagsförsäkring du behöver, för bara 175 kronor per månad!

Omfattning

Ingår för 175 kr per månad

Ansvarsförsäkring

Maximalt 10 000 000 kr/skada
vid skadeståndsansvar

Egendomsförsäkring

Maximal ersättning 500 000 kr

Maskinerier/inventarier och varor

Rättsskyddsförsäkring
Avbrottsförsäkring

Ingår vid tvister eller skattemål
max 5 basbelopp/skada
Maximal ersättning 750 000 kr

Krisförsäkring

10 behandlingar

Objektsförsäkring

1 basbelopp
(44 000 kr år 2012)

Funka Datorsupport

Ingår första året kostnadsfritt!
värde 2 400 kr

Läs mer om de olika momenten i företagsförsäkringen på baksidan av detta brev.
OBS: Fri datorsupport till ett värde av 2 400 kr ingår!

Kontakta oss redan idag! Du kan även skicka in svarstalongen nedan så kontaktar vi dig.
	Telefon: 0771 - 70 80 90

Mail: reception@boxworld.se

Hemsida: www.boxforsakra.se

SOLID FÖRSÄKRINGAR GRUNDADES 1993 OCH HAR IDAG NÄRMARE 3 MILJONER KUNDER I SVERIGE. HUVUDKONTORET LIGGER I HELSINGBORG

Ja. Jag är intresserad av den förmånliga företagsförsäkringen och vill att försäkringen ska börja gälla från den:

Organisationsnummer:

Beräknad omsättning:

Företagsnamn:

Kontaktperson:

Mobil:

E-post:

Adress:

Post nr:

Telefon:

Ort:

Information om det allsidiga skyddet
och omfattning:

Solid försäkringar
- Din okrångliga försäkringsgivare

Ansvarsförsäkring
Ger ersättning för eventuellt skadestånd som ni blir skyldiga att
betala för vid skada som företaget, du eller dina anställda orsakat i
tjänsten.

Solid Försäkringar omsätter 1 miljard kronor. Solid verkar i hela
Skandinavien och därutöver i drygt 10 länder i övriga Europa.
3 miljoner aktiva kunder i Sverige har idag valt Solid Försäkringar.Vi är stolta över att kunna förenkla våra försäkringar så
att de blir begripliga för varje kund. Det skall vara enkelt och
smidigt att använda ett försäkringsbolag.

Egendomsförsäkring
Ger ersättning för skador p g a brand, inbrott, vatten samt annan
skadehändelse på maskinerier, inventarier och varor. Arbetstagares
egendom ingår upp till 10 000 kr, kunders egendom max 80 000
kr, lagrad information max 80 000 kr, pengar och värdehandlingar
vid förvaring enligt villkor max 40 000 kr, transport max 200 000 kr,
glas & skylt max 40 000 kr och rån & överfall max 80 000 kr.

Solid Försäkringar är det okrångliga alternativet!

Fördelar med att välja Solid Försäkringar
• Betala varje månad utan extra kostnader

Avbrottsförsäkring
Ger ersättning vid avbrott i rörelsen vid ersättningsbar skada t ex
vid brand.

• Skadehanteringen sköts av en neutral part

Rättsskyddsförsäkring
Ingår vid tvister eller skattemål.

• Hos Solid Försäkringar är det enkelt att räkna på en offert,
gå bara in på www.solidab.se och välj företag

Krisförsäkring
Ger ersättning för kostnader för kristerapi efter t ex inbrott, hot,
rån, brand, överfall och olycksfall som du eller dina anställda råkar
ut för.

• Stort försäkringsutbud för dig som dig som privatperson

Objektsförsäkring
Gäller för fysisk skada på eller förlust av försäkrat objekt upp till ett
basbelopp, till följd av plötslig och oförutsedd utifrån kommande
händelse.

- Datorsupport och säker lagring ingår kostnadsfritt när du
		 tecknar en hemförsäkring

Funka
Låt experterna ta hand om datorproblemen kostnadsfritt första
året för dig som tecknar en företagsförsäkring. I vår företagsförsäkring för Hantverkarna ingår inte bara en smart och enkel företagsförsäkring. Den ger dig även två helt unika mervärden utan extra
kostnad, funka datorsupport och online backup. Med datorsupporten slipper du lägga tid och energi på datorkrångel. Du får snabbt
hjälp med de flesta datorproblem, t ex om datorn går segt, om du
inte kan skriva ut, problem med internet eller mail. Du ringer bara
Funkas IT tekniker när du får problem*, alla dagar i veckan.
Självrisker
Grund självrisken är 0,2 basbelopp. För vissa andra skadehändelser
gäller andra självrisker enligt villkor.

• Du och dina anställda kan komplettera skyddet enkelt 		
med en kollektiv olycksfallsförsäkring

- 10% rabatt på bil- hem- och personförsäkringar
- Kostnadsfritt larmpaket från Securitas när du tecknar en
		hemförsäkring

Vi erbjuder företagsförsäkringar för alla typer av företag.
Välj mellan Solida Firman, Solida Butiken, Solida Servicefirman & Tillverkaren, Solida Konsulten, Solida Hantverkaren
eller Solida Entreprenören.

kontakta oss
Har du frågor eller vill anmäla en skada kontakta
oss:

			Telefon: 0771 - 70 80 90
			Mail: reception@boxworld.se
			 Hemsida: www.boxforsakra.se

Frankeras ej
portot är
redan betalt

Svarspost
250 234 200
258 00 Helsingborg

