
Vägen till bättre och  
billigare försäkring  
börjar här!

GFF och dess medlemmar har i samarbete med Arctic utvecklat en företagsförsäk-

ring som är anpassad till de speciella förhållanden och behov som ett grafiskt företag 

har. Här finns företag inom modern tryckeriindustri, men också företag inom 

traditionellt bokbinderi och skylttillverkare. 

 GFF-försäkringen har funnits i över 10 år och försäkringen kan enbart tecknas av 

dig som är medlem i GFF. Eftersom det rör sig om en gruppförsäkring kan vi i de 

allra flesta fallen erbjuda en betydligt lägre försäkringspremie än om du själv skulle 

teckna motsvarande försäkring. 

 GFF-försäkringen erbjuder en bra trygghet som bas för din verksamhet. Här 

informerar vi lite utförligare kring vissa moment.



Egendomsförsäkring 
Drabbas du av egendomsskador är allt 

försäkrat till sitt fulla värde. På så sätt 

slipper du osäkerheten om huruvida 

försäkringsbeloppet är tillräckligt. Du 

behöver heller inte gissa dig till vad ditt 

högsta varuvärde, eller kunders egen-

dom kommer att vara under det kom-

mande året. 

Brand-, vatten- och 
inbrottsförsäkring 
Försäkringen skyddar dig givetvis vid 

brand och vattenskador samt vid in-

brott (förutsatt att din lokal är försedd 

med godkänt inbrottsskydd). 

Avbrottsförsäkring 
Om din verksamhet måste ha stängt på 

grund av att exempelvis en brand har 

inträffat, får du er sättning för det bort-

fall av täckningsbidrag som inträffar 

under den tid då verksamheten har legat 

nere eller varit begränsad ända upp till 

24 månader! 

Omarbetningsförsäkring 
Omarbetningsförsäkring som ersätter 

fel eller försummelse jämfört med sista 

korrektur eller kunds anvisning.

Maskin- och maskin-
avbrottsförsäkring 
I grundomfattningen i GFF:s Före-

tagsförsäkring ingår en maskinförsäk-

ring och maskinavbrottsförsäkring för 

alla dina maskiner med ett enskilt värde 

upp till 5 000 000 kr. Om man vill 

teckna försäkring för sina maskiner 

med ett enskilt värde över 5 000 000 kr 

går det självklart bra. 

Ansvar-, förmögenhets-
brott- och rättsskydds-
försäkring 
I de flesta verksamheter kan egendoms- 

och personskador inträffa. De kan 

drabba anställda, kunder eller helt ut-

omstående personer.

 Försäkringen gäller vid skade-

ståndskrav och hjälper dig att utreda, 

förhandla, föra talan och betala even-

tuellt skadestånd. Ditt företag har även 

rätt till ersättning om en av dina an-

ställda gör sig skyldig till exempelvis 

stöld, förskingring eller bedrägeri ge-

nom förmögenhetsbrottsförsäkringen.

 Vid tvist och skattemål kan ditt fö-

retag få ersättning för rättegångs- och 

ombudskostnader genom rättsskydds-

försäkringen. Gäller inom EU. 

Lyft och transport-
försäkring 
I grundpaketet ingår transportförsäk-

ring för egna transporter inom Sverige, 

utan samband med import eller export. 

Lyft med kran eller truck under last-

ning och lossning. Dessutom ingår 

verktyg i servicebil och en utställnings-

försäkring. 

Tjänstereseförsäkring 
I GFF:s företagsförsäkring ingår även 

tjänstereseförsäkring för samtliga an-

ställda. Den ger dig trygghet när du 

reser i tjänsten. 

Tilläggsförsäkringar 
Vill du koppla till ytterligare försäk-

ringar för ett specifikt behov, går det 

enkelt och smidigt. Värt att nämna är 

till exempel fastighetsförsäkringen för 

byggnader där verksamheten bedrivs. 

GFF:s företagsförsäkring,  
tål en jämförelse 
Gör dig och ditt företag en tjänst. 

Begär, utan förbindelse, en offert från 

Arctic. Ring Arctic på telefon  

08-746 05 60 eller skicka e-post till  

foretag@arctic.se. 
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