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Försäkringsplan gällande från och med 2022-10-01

Arkitektförsäkring kan tecknas av:

1. Medlem i Sveriges Arkitekter som är verksam som företagare och
med sitt företag ansluten till Sveriges Arkitekters Företagarservice.

2. Medlem i Sveriges Arkitekter som har företag som sidoverksamhet och
är i behov av det skydd försäkringen erbjuder.
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Försäkringsomfattning
Grundpaket Arkitektförsäkring
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1. Kontorsförsäkring
Skadehändelse/omfattning:

• Brand, sotutströmning, storm, hagel och explosion
• Stöld och skadegörelse vid inbrott – Skyddsklass 2 är minimikrav
• Rån eller överfall
• Vattenutströmning från ledningssytem
• Plötslig och oförutsedd fysisk skada eller förlust av egendom som ej är ersättningsbar från brand-, inbrotts- eller

vattenförsäkring
• Maskinskada

Försäkrat intresse

Kontor/egendom

Högsta ersättningsbelopp per skada

Pbb = prisbasbelopp

Kommentar/förutsättning

Samtliga försäkringställen och tillfälliga 
förvaringsplatser inom Norden

1.1 Inventarier, maskiner, datorer samt 
egen bekostad fast inredning. 
(egna, hyrda, lånade inkl. kunders)

Fullvärde Datorer ersätts till dagsvärdet.

Skyddsklass 2 för inbrott.

1.2 Arbetstagares egendom 0,2 Pbb

1.3 Egendom tillfällig utanför kontoret. 5,0 Pbb

1.4 Ritningar, arkivalier och 
data information

Fullvärde Aktuell, korrekt och funktionsduglig 
säkerhetskopia av datainformation erfordras  
i ett exemplar för att full försäkringsersättning 
ska kunna utgå vid skada.

1.5 Egendom (ej stöldbegärlig) i 
bostaden

500.000 kr Skyddsklass 1

1.6 Glas

     Markis och Skylt.

2,0 Pbb Fastighetens glas ingår om hyreskontraktet 
säger så. 

1.7 Transporter 3,0 Pbb Med egna eller leasade
registreringspliktiga fordon.

1.8 Pengar och värdehandlingar Låst värdeskåp: 5,0 Pbb
Förvarade på annan plats: 0,2 Pbb
Förlust vid rån/överfall: 5,0 Pbb

Värdeskåp enligt minst standard SS3000 
alternativt SS 3150.

1.9 Objektallriskförsäkring 1,0 Pbb Grafisk omfattning: Norden

1.10 Avbrott Max per skada 25 MSEK. Avbrott i rörelsen under högst 12 månader i  
samband med ersättningsbar skada enligt ovan.

1.11 Extrakostnader Ingår i avbrottsförsäkringen 
Högsta ersättning är gemensam 
med avbrottsförsäkringen.

Extrakostnader i rörelsen under högst 12
månader i samband med ersättningsbar skada 
enligt ovan.

Självrisk egendomsskada: 0,5 prisbasbelopp per skada
Avbrott: 24 timmars karenstid
Geografisk omfattning: Angivet försäkringsställe/Norden
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2. Allmän Ansvarsförsäkring
Skadehändelse/omfattning:

• Ansvarsförsäkringen gäller vid skada i hela världen utom i USA och Kanada. Vid försäljnings- och
inköpsresor samt vid konferenser och mässor gäller försäkringen dock i hela världen.

• Skadeståndsskyldighet vid person och / eller sakskada orsakade i företagetsverksamhet samt vid skada
genom levererad produkt

Länsförsäkringar åtar sig vid skada att :
• Utreda om skadeståndskyldighet föreligger
• Förhandla med den som kräver skadestånd
• Föra den försäkrades talan vid rättegång
• Betala eventuella skadestånd som beslutas av tingsrätt utöver självrisk

Försäkrat intresse Högsta ersättnings-
belopp per skada

Kommentar/ förutsättning

Allmänt- och produktansvar 10.000.000 kr • Ansvar vid person- eller sakskada
• Vid allmänt ansvar är försäkringsbeloppet

10.000.000 kr per skada, max 20.000.000
per försäkringsår

• Vid produktansvar är försäkringsbeloppet
10.000.000 kr per skada, max 20.000.000
per försäkringsår

Självrisk: 0,5 prisbasbelopp per skada

3. Konsultansvarsförsäkring
Skadehändelse/omfattning:

• Konsultansvarsförsäkringen gäller för projekt belägna inom Norden
• Skadeståndsskyldighet vid person-, sak- och /eller ren förmögenhetsskada till följd av fel eller

försummelse vid arkitekverksamhet, se “Konsultansvarsförsäkringens giltighetsområde”..
• Konsultansvarsförsäkringen omfattar skador som upptäcks under den tid försäkringen är i kraft.
• Såsom en skada räknas samtliga krav som kan hänföras till en och samma felkälla.
• Underkonsulters verksamhet inom andra områden än arkitektur omfattas av försäkringen. Det totala

arvodet till sådana underkonsulter får dock inte överstiga 50 % av den totala omsättningen i bolaget.

Text som försäkringsbreven kompletteras med: 
Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SvArk V 460:8. I det fall försäkringstagaren eller försäkrad vid anlitande
av underkonsult försummar att göra sedvanlig och rimlig kontroll att denna har tillräckligt försäkringsskydd som
omfattar dennes åtagande och det vid inträffad skada innebär att försäkringsskydd saknas eller är otillräckligt
avseende skada som underkonsulten orsakat och försäkringstagarens försäkring skall tas i anspråk för sådan
skada, skall en förhöjd självrisk motsvarande 100% av gällande självrisk dras.

Försäkrat intresse Högsta ersättningsbelopp
120 Pbb per uppdrag
(Pbb = prisbasbelopp)

Kommentar / förutsättning

Arkitektverksamhet 120 Pbb, Max 360,0 Pbb per försäkringsår. 
Har annat, lägre an svarsbelopp avtalats 
gäller detta som högsta ersättningsbelopp

Om företaget bedriver annan verksamhet än 
arkitektur skall detta anmälas. Eventuellt kan  
annan verksamhet tilläggsförsäkras.

Självrisk: 0,5 prisbasbelopp per skada. För måttsättningsskador gäller en självrisk om 1 prisbasbelopp.
Geografisk omfattning: Skada inom Norden och skadestånd härrörande från projekt belägna inom Norden.
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4. Tjänstereseförsäkring
Skadehändelse/omfattning:

• Försäkringen gäller i hela världen, dock maximalt 150 resdagar.
• Försäkringen ersätter: sjukvårdskostnader, personskador och egendomsskador vid tjänsteresa.

Definition tjänsteresa är resa eller vistelse som föranleds på uppdrag och bekostnad av företaget, inom eller utanför
den ordinarie verksamhetsorten.

Försäkrat intresse Högsta ersättningsbelopp per skada
(Pbb = prisbasbelopp) 

Kommentar / förutsättning

4.1 Läke- och resekostnader samt 
hemtransport. (Överfallsskador med 
personskada omfattas.)

Nödvändiga och skäliga kostnader. Dock utbetalas vårdkostnader vid sjukdom 
under längst 1 år och vid olycksfall ersätts 
under längst 3 år.

4.2 Tandskador Nödvändiga och skäliga kostnader

4.3 Resgods Personlig lösegendom: 2,0 Pbb
Arbetsgivares egendom: 1,0 Pbb
Stöldbegärlig egendom: 0,5 Pbb

4.4 Pengar och värdehandlingar 0,3 Pbb

4.5 Ansvarsskada vid person- eller 
sakskada under fritid

5.000.000 kr

4.6 Rättskydd så som privatperson 5,0 Pbb

4.7 Kapitalbelopp vid olyckfall:
• Vid dödsfall:

• Vid medicinsk invaliditet,
Invaliditetsgrad:

• Ekonomisk invaliditet.
Invaliditetsgrad:

6,0 Pbb

< 50 % = Max 12 Pbb 
Minst 50 % = Max 24,0 Pbb

Om minst 50 % = Max 24,0 Pbb

Vid ålder mellan 19–64 år

Självrisk: 0 kr

5. Rättskyddsförsäkring inklusive skattemål
och upphovsrättsliga tvister

Skadehändelse/omfattning:
Ersätter nödvändiga och skäliga kostnader i tvistemål, skattemål och upphovsrättsliga tvister.  
Ersättning: Högst 5 prisbasbelopp per skadehändelse.
Självrisk: 20 procent av prisbasbeloppet samt 20 procent av skadekostnaden som överstiger 20 procent av prisbasbeloppet.

6. Krisförsäkring
Skadehändelse/omfattning:
Omfattar kristerapi för försäkrad som i tjänsten eller under tjänsteresa drabbas av akut psykisk kris.
Ersättning: Högst 10 behandlingstillfällen per försäkrad och skada.
Självrisk: 0 kronor
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Villkor:

Y001 Viktig allmän information V208:7 Krisförsäkring
V065:17 Kombinerad Företagsförsäkring V860:11 Allriskförsäkring Särskilda föremål
SvArk V460:8 Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter Ma 04:5 Maskinförsäkring för maskiner
V623:15 Tjänstereseförsäkring V860:11 Tilläggsförsäkring - Allrisk Särskilda Föremål
An60:3 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring V536:3 Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga - fasta belopp
V825:17 Rättsskyddsförsäkring V 503:6 Extrakostnadsförsäkring
V203:18 Särskilt villkor Inbrottsförsäkring

Årspremie:
Årspremie grundpaket Arkitektförsäkring är beräknad utefter antalet teknisk personal som är 
verksamma i företaget. Dock maximalt 50 stycken. 

Antal Teknisk personal Årspremie Antal Teknisk personal Årspremie
1 st 7.114 kr 26 st 57.815 kr
2 st 9.455 kr 27 st 59.027 kr
3 st 12.331 kr 28 st 60.785 kr
4 st 15.682kr 29 st 62.550 kr
5 st 18.622kr 30 st 64.922 kr
6 st 21.073 kr 31 st 67.403 kr
7 st 32.188 kr 32 st 70.500 kr
8 st 25.329 kr 33 st 73.590 kr
9 st 27.295 kr 34 st 76.685 kr
10 st 29.173 kr 35 st 79.784 kr
11 st 31.019 kr 36 st 82.879 kr
12 st 33.061 kr 37 st 85.976 kr
13 st 33.061 kr 38 st 89.071 kr
14 st 37.009 kr 39 st 92.165 kr
15 st 38.793 kr 40 st 96.096 kr
16 st 40.862 kr 41 st 99.694 kr
17 st 42. 801 kr 42 st 104.124 kr
18 st 44.740 kr 43 st 108.560 kr
19 st 46.656 kr 44 st 112.984 kr
20 st 46.656 kr 45 st 117.421 kr
21 st 50.336 kr 46 st 121.848 kr
22 st 52.162 kr 47 st 126.281 kr
23 st 53.489 kr 48 st 130.712 kr
24 st 55.294 kr 49 st 135.144 kr
25 st 56.576 kr 50 st 139.571 kr

Tilläggsförsäkring Konsultansvar inom EU: 1978
Tilläggsförsäkring Konsultansvar utanför EU: 2307

Allrisk bärbar utrustning: 34,273/00 per objekt
Bygg- och projektledning: 3 x gällande tariff  för den del av omsättningen som avser Bygg- och 
projektledning 
För medlemsföretag som har fler än 50 stycken verksamma teknisk personal eller behov av en  
individuellt anpassad försäkringslösning utanför grundpaketet genomförs en individuell  
bedömning och vid offert erbjuds pris i enlighet med ordinarie tariff med en rabattsats om 30%.

Prisbasbelopp: 
Prisbasbelopp för år 2022 (48.300 kronor)

Försäkringsgivare: Länsförsäkringar, Sak Försäkringsaktiebolag (publ), org nr: 502010-9681
Försäkringsplan fr o m 2022-10-01  
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Konsultansvarsförsäkringens giltighetsområde

Konsultansvarsförsäkringen omfattar den tjänsteproduktion, det vill säga det intellektuella arbete arkitektföretaget
bedriver. Arkitektverksamhet definieras och omfattas enligt följande: Försäkringen gäller rådgivande och
konsulterande verksamhet inom det område som arkitekten är utbildad för. Försäkringen äger således giltighet
inom de verksamhetsområden som täcks in av utbildningarna för arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter
och planeringsarkitekter. Man kan uttrycka det så att det finns en koppling mellan grundutbildningen, det
verksamhetsområde den är inriktad emot och försäkringens giltighetsområde.

Såväl de olika arkitektutbildningarna som innehållet i de olika arkitektkategoriernas verksamhetsområden
förändras över tiden och Arkitektförsäkringen har därför också utvecklats i takt med förändringarna på
arkitekternas marknad. Detta innebär att ytterligare nya funktioner har etablerats som också har inkluderats i
försäkringen. 

Försäkringen omfattar därmed exempelvis arbete som arkitektföretaget utför gällande::

• Miljöklassificering av byggnader
• Arbetsmiljöansvar under planering och projektering (BAS-P)
• Sakkunnig kontrollant av tillgänglighet
• Antikvarisk sakkunnighet
• Kontrollansvarig enligt PBL

En förutsättning för att försäkringen ska gälla är att arbetet inom dessa verksamheter utförs av personal som
har för ändamålet adekvat utbildning och i förekommande fall är certifierade av ackrediterat certifieringsorgan.
Den som förutom tjänsteproduktion också arbetar med en direkt varuproduktion, till exempel möbelproduktion,
behöver normalt sett ett kompletterande försäkringsskydd för denna verksamhet. Producerande verksamhet
(möbelproduktion, byggnation, anläggning etc) omfattas inte av försäkringen. Likaså kräver uppdrag som
projektledare och/eller byggledare tilläggsförsäkring. Jordabalks- eller så kallad överlåtelsebesiktningar omfattas inte
av försäkringen.

Försäkringen gäller inte för kompetensområden, för vilka arkitekten inte är utbildad. En vanlig fråga är om
försäkringen gäller för det fall arkitekten medverkar i beräknings- och konstruktionsarbete. Klart är att Arkitektförsäkringen
inte täcker fackområdet byggnadskonstruktion och inte heller arbeten med som el- eller vvs-projektering eller annan liknande 
verksamhet som är hänförlig till ett annat kompetensområde.

Underkonsulter

Underkonsulters rådgivande verksamhet, där ABK normalt avtalas, inom andra områden än arkitektverksamhet skall 
omfattas av försäkringen. Det totala arvodet till sådana underkonsulter får dock inte överstiga 50 % av den totala 
omsättningen i bolaget under försäkringsåret.

Försäkringstagaren eller försäkrad vid anlitande av underkonsult försummar att göra sedvanlig och rimlig
kontroll att denna har tillräckligt försäkringsskydd som omfattar dennes åtagande och det vid inträffad skada
innebär att försäkringsskydd saknas eller är otillräckligt avseende skada som underkonsulten orsakat och
försäkringstagarens försäkring skall tas i anspråk för sådan skada, skall en förhöjd självrisk motsvarande 100%
av gällande självrisk dras. 
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Valbara tilläggsförsäkringar till 
grundpaket arkitektförsäkring
Tilläggsförsäkring Konsultansvarsförsäkring 
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Försäkrat intresse Högsta ersättningsbelopp per 
skada (Pbb = prisbasbelopp)

Kommentar Villkor

Projekt utanför Norden: Projekt med
konsultansvar över 120 basbelopp
eller annan avvikelse från ABK.

Offereras och riskbedöms  
separat efter ifylld frågeblankett.

Försäkringen prissätts efter särskild
bedömning och tecknas separat
utanför årsförsäkringen och gäller
över överenskommen tidsperiod.

SvArk V 460:8

Tilläggsförsäkring – Allriskförsäkring bärbar utrustning
Försäkrat intresse Högsta ersättningsbelopp per skada 

(Pbb = prisbasbelopp )
Kommentar/förutsättning

• Bärbar dator

• Kamerautrustning

• Mätinstrument

• Ritningar, arkivalier och
data information

Nyanskaffningsvärde

Nyanskaffningsvärde

Nyanskaffningsvärde

Återställandekostnad

o Allriskförsäkring ersätter skada på eller
förlust av medförd egendom.

o Försäkringen ersätter skada genom
plötslig och oförutsedd händelse, under
förutsättning att normal aktsamhet iakttagits.

o Allriskförsäkringen gäller utanför
försäkringsstället.

o Geografisk omfattning: Norden.

Premie: 3,3 % av försäkringsbeloppet
Självrisk: 0,2 PBB för dator, 0,5 PBB för övrig utrustning
Villkor: Allriskförsäkring särskilda föremål V 860:8
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Tilläggsförsäkring 
Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga – sjukavbrott
Försäkrat intresse Högsta ersättningsbelopp per skada 

(Pbb = prisbasbelopp ) 
Kommentar / förutsättning

Avbrottsförsäkring vid  
arbetsoförmåga och  
dödsfall, fasta kostnader.

Försäkringen ersätter fasta kostnader i 
rörelsen till exempel hyra, fasta leasing-
kontrakt och lön till anställda. 

Sjukavbrott Fasta kostnader
• Försäkringen utfaller vid arbets oförmåga till följd av

sjukdom eller olycksfall.
• Försäkringen gäller ej för redan kända sjukdomar.
• Försäkringen ersätter företagets fasta kostnader

Ansvarstid: 12 månader
Karens: 1 månad

Villkor:
V536:3 – Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga – fasta belopp

Försäkringsgivare: Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ), 502010-9681 

Tilläggsförsäkring 
Bygg- och projektledning
Försäkrat intresse Högsta ersättningsbelopp per skada 

(Pbb = prisbasbelopp ) 

Konsultansvar 120 Pbb

Premie: Tre gånger gällande tariff
Villkor: Konsultansvarsförsäkringens villkor



Ansökan – Medlemsförsäkring

Företagsnamn Kontaktperson

Postadress Ort och Postnummer

Eventuellt medförsäkrat bolag.Försäkringsställe (där ni har kontoret/jobbar ifrån)

Övriga försäkringsställenE-post för fakturering

Antal verksamma teknisk personal Organisationsnummer

Avtal mellan arkitekt och beställare skrivs enligt ABK.

Geografisk omfattning
Endast projekt inom Norden
Projekt utanför Norden dock inom EU/EES  konsulter
Projekt övriga världen, exkl. USA och Kanada konsulter

Tilläggsförsäkringar – fyll i uppgifter för de moment ni önskar
Sjukavbrottsförsäkring – Ifylld ansökan och hälsodeklaration krävs. OBS!
Allriskförsäkring för objekt bärbar utrustning – fyll i egendomens nyanskaffningsvärde  kr 
Projektförsäkring med avsteg från ABK09 eller 
eventuellt önskemål om förhöjt konsultansvarsbelopp – särskild blankett skall fyllas i.
Verksamhet bygg- och projektledning.

Önskat startdatum

Ansökan skickas ifylld via mejl eller post till Sveriges Arkitekter enligt nedan.
E-post: medlem@arkitekt.se Post: Sveriges Arkitekter, Box 5027, 102 41 Stockholm.

Försäkringen administreras genom Marsh med Länsförsäkringar som försäkringsgivare. 
Kontaktuppgifter Marsh: E-post: arkitekt@marsh.com Telefon: 08-4000 30 90.

Har ni haft några skador under de senaste 5 åren? 
Om ja, vänligen ange vilken  typ av skada (tex inbrott, konsultansvar), datum för skada, samt skadebelopp.

OBS! Vid eventuella avsteg från ABK krävs att man tecknar en tilläggsförsäkring.




