Smarta försäkringar
för frilansande
egenföretagare

Som frilansande egenföretagare
inom scen och film måste du själv
se till att du har de försäkringar
som behövs om något händer dig
eller ditt företag. Oavsett om det
sker på jobbet eller på fritiden.
Teaterförbundet har tagit fram
förmånliga försäkringar för
egenföretagare i samarbete med
Folksam och Förenade Liv, både
för dig som enbart arbetar som
egenföretagare eller kombinerar
företagande med anställningar.
Försäkringarna gör ditt arbetsliv
både tryggt, smart och enkelt och
är anpassade utifrån vad just du
och ditt företag behöver.

Vad behöver du?
Du omfattas precis som alla andra av den
lagstadgade socialförsäkringen. Men som
egenföretagare har du inga kollektivavtalade
försäkringar som normalt ingår i en anställning. De erbjuder bland annat ersättning om
du råkar ut för en olycka på jobbet, blir sjuk

Trygghetspaketet

Paketlösning som motsvarar delar av de försäkringar
du skulle ha fått som
anställd med kollektivavtal. Innehåller ekonomiskt
skydd för händelser som
olycksfall, dödsfall samt
diagnoser som cancer. Du
kan även medfrån
försäkra din
33ån
livskamrat.
kr/m

Medlemspension
Trygga din framtid med en
enkel och flexibel pensionsförsäkring. Du väljer om
dina pengar ska placeras i
en traditionell försäkring
eller i en fondförsäkring.
Du kan även medförsäkra
din livskamrat.

eller avlider. Motsvarande delar av försäkringar kan du istället teckna genom Teaterförbundets medlemsförsäkring. De ger dig
ett skydd både som företagare och om du har
en anställning där arbetsgivaren inte har
kollektivavtal.

Sjukförsäkring

Skydda din ekonomi med
en sjukförsäkring om du
skulle bli sjuk under en
längre tid. Den betalas
ut redan efter en månad
och täcker en del av
inkomstbortfallet samt
kompletterar
från
sjukpenningen.
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Hemförsäkring

Familjeskydd

Försäkra ditt hem med
en av marknadens bästa
hemförsäkringar. Vi har
gjort det enkelt att få ett
skydd som passar just ditt
behov. Du väljer mellan
hemförsäkring bas, mellan
eller stor.

Med en livförsäkring kan
du ge familjen ekonomisk
trygghet i form av flera
tusenlappar varje månad
i fem års tid om något
händer dig. Du kan även
medförsäkra din livskamrat. Du kan komplettera
trygghetspaken
fr å
tet med en extra
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livförsäkring
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Privata
försäkringar

Försäkringar
för anställda
med kollektivavtal

Försäkringar
för egenföretagare

Lagstadgade försäkringar

Här kan du fylla upp med
försäkringar som gör att du
får delar av det skydd som
anställda har i kollektivavtalet

Vad behöver ditt företag?
En företagsförsäkring ger ett viktigt och
ofta nödvändigt ekonomiskt skydd för dig
som egenföretagare. Den tryggar företagets
ekonomi om du till exempel drabbas av in-

brott på kontoret, tvingas betala skadestånd
eller får ett avbrott i verksamheten. Du kan
också försäkra ditt musikinstrument eller din
kamera och fototeknisk utrustning.

FÖRETAGSFÖRSÄKRING

Musikinstrumentförsäkring

kameraförsäkring

Företagsförsäkringen erbjuder ekonomisk hjälp i samband med till exempel skadestånd, rättegång och avbrott
i verksamheten. Du kan även få ersättning om kontoret
drabbas av skadegörelse, inbrott, brand
n
fr å
eller vattenskador.
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Oavsett var du befinner
dig i världen kan du få
ersättning om ditt musik-instrument försvinner
eller skadas. Försäkringen
gäller bland annat för
stöld, transportskada,
brand och vattenskada.

Ersätter skador och förlust
av både kameror och fototeknisk utrustning. Utrust-ningen värderas som
ny om den inte är äldre än
fem år.
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Så här kan ett försäkringspaket se ut
Du sätter samman ditt försäkringspaket
utifrån dina behov. Här ser du tre exempel
på olika försäkringspaket. Kontakta Folksam
och Förenade Liv för att blir rätt försäkrad!

Lars
skådespelare

Kim
filmregissör

Singel och egen företagare.
Kim har familj och eget föreSå här ser Lars försäkrings-pa- tag. Kim behöver:
ket ut:

Miryam
Ljudtekniker
Sambo och har eget företag
Miryam behöver:
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Företagsförsäkring
för skådespelare

Hemförsäkring

Hemförsäkring

Företagsförsäkring
för Filmregissörer

Företagsförsäkring
för Ljud och
Ljustekniker

Pensionssparande

Pensionssparande
Pensionssparande

Företagsförsäkring: 0771 - 960 960
Hemförsäkring:
0771 - 950 950
www.folksam.se/teaterforbundet/

Telefon: 08 - 700 40 80
www.forenadeliv.se/teaterforbundet

Har du frågor
om ditt medlemskap
Kontakta Teaterförbundets medlemsservice
08 - 441 13 00
medlem.tf@teaterforbundet.se
www.teaterforbundet.se
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Vill du veta mer om
försäkringarna kontakta

