
Europaförsäkring
Ta företagsförsäkringen 
med ut i Europa

Som en del av Trygkoncernen är Moderna Nordens ledande trygghetsleverantör. 
Det är viktigt för oss att utvecklas med våra kunders behov. När vi upplever att våra 
företagskunder flyttar ut allt mer verksamhet i Europa är det naturligt för oss att 
erbjuda dem samma trygga lösning som i Sverige

Skatter 

I de flesta europeiska länder förekommer 
skatter på försäkringspremier. 
Det löser vi åt dig. 
Vi räknar ut skatten och ser till att den 
betalas. Det är en del av den service vi levererar i 
Europaförsäkringen

Pooler

I Danmark och Norge finns det dessutom 
obligatoriska pooler. 
De tar vi också hand om. 
I övriga Europa finns ett antal frivilliga pooler. 
De är vi inte delaktiga i. 
Självklart gäller omfattningen som vanligt även 
om den i en lokal försäkring hade täckts av en 
pool. Det finns dessutom länder som har 
poolupplägg men där det är skyddet som är 
obligatoriskt, inte poolen. 
Det har vi löst.

Utvidgningar

I Danmark utvidgas det normala skyddet med 
Svamptäckning samt terroristskydd på 
fastigheter.
En sublimit för terror kan också tecknas i ett 
antal länder där det normalt ingår i 
omfattningen.

Varför Europaförsäkring?

Förenklar inköp av försäkring 

•	 Enkel administration
•	 Ett försäkringsbolag – En mäklare
•	 Moderna hanterar legala och  

skattemässiga förhållanden.

En försäkringslösning

•	 Försäkringen tecknas i Sverige och  
gäller även dotterbolag i andra länder.

•	 Tjänsten kan erbjudas i 22 länder inom 
Europa

•	 Kostnadseffektivt

Du får samma trygghet i Europa

•	 Dotterbolagen runt om i Europa får  
samma breda omfattning som det  
Svenska bolaget

•	 Kontroll på försäkringslösningen för hela 
bolaget.

Vänd 




Information om produkten

Produkten är baserad på följande 
grundvillkor:
E10 Allrisksförsäkring för Företag
A2001:4 Ansvarsförsäkring för Företag

Vid skada

Skadeavdelningen nås enkelt via telefon 
dygnet runt på: 

0200-21 21 20 (+46 8 562 067 37)

eller via e-post: 

foretagsskador@modernaforsakringar.se

Försäkringen omfattar följande länder:

Norge

Sverige

Finland

Estland

Lettland

Litauen

Polen

Tyskland

Danmark

Storbritannien

Irland

Nederländerna

Belgien

Frankrike

Spanien
Portugal

Italia

Österrike

Tjeckien

Slovakien

Ungern
Rumänien


