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För dig som tänker avveckla din verksamhet finns möjligheten att teckna en Avvecklingsförsäkring. 
Den ger ett förlängt skydd för krav som du eller ditt företag kan få efter att verksamheten upphört. 
Tänk på att teckna Avvecklingsförsäkringen medans du fortfarande har företaget kvar, så att du kan dra av premien 
som en kostnad i rörelsen. 
Avvecklingsförsäkring finns för både Konsultansvars- och överlåtelseförsäkring. 

 

Avvecklingsförsäkring för konsultansvar 

SBRs konsultansvarsförsäkring gäller för ansvar enligt ABK*, och för en skada som upptäcks under försäkringstiden. 

Enligt ABK* har man som konsult ett 10-årigt ansvar. 

 

Ska verksamheten avvecklas måste Avvecklingsförsäkringen tecknas om man vill ha ett skydd för skador som 

upptäckts efter verksamhetens upphörande. 

Du kan välja skydd på 5 år eller 10 år. 

Premien baseras på genomsnittligt antal verksamma konsulter under de senaste 2 åren. 
 

• Försäkringsbelopp 120 pbb* per uppdrag, 

dock max 360 pbb per försäkrings år. 

• Självrisk 1 ppb* per skada, för 

medlemmar i f.d Konsultgruppen är 

självrisken 0,5 pbb* 

Avvecklingsförsäkring för Överlåtelsebesiktning 

SBR Överlåtelseförsäkring förutsätter att SBRs uppdragsbekräftelse används vid överlåtelsebesiktningar. 

Försäkringen gäller för ansvar enligt uppdragsbekräftelsen och anspråk som framställts under försäkringsperioden. 

 

Enligt SBRs uppdragsbekräftelse har besiktningsmannen ett betalningsansvar för krav som ställts inom 2 år efter 

avslutat uppdrag. 

 

Avvecklingsförsäkring tecknas för genomförda besiktningar under den tid man haft SBR Överlåtelseförsäkring och 

där anspråk inte tidigare ställts. 

Försäkringsskydd erbjuds för krav som ställs inom 2 år efter att verksamheten upphört. 

Premie tas ut per besiktningsman som skall omfattas. 

• Försäkringsbeloppet är 15 pbb* per uppdrag. 

• Självrisken är 0,5pbb* per skada. 

 
* Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300kr. 

* ABK – Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 
För mer information om 

premier och fullständiga 

villkor, gå in på www.sbr.se 
 

 

Förmedlad genom SBR Försäkringsservice 

Försäkringsgivare är Länsförsäkringar 

SBR Försäkringsservice 

Telefon: 08-23 33 10 

E-post: Sbr@phpa.se 

http://www.sbr.se/
http://www.sbr.se/
mailto:Sbr@phpa.se

