
Vi säljer inte försäkringar, 
vi köper dem åt dig!



Assurera hjälper dig med försäkringar 
för ditt företags alla behov

Assurera hjälper dig att gå igenom ditt och ditt företags behov av försäkringar. Vi vet 
att alla inte brinner för att navigera i villkors- och avgiftsdjungeln, men det gör vi. Därför 
kan vi ta fram de bästa lösningarna utifrån dina behov. Vi erbjuder dig dessutom en 
årlig försäkringsgenomgång så att du kan lägga allt krut på din egen verksamhet.



Företagsförsäkring
Vi arbetar med alla slags företagsförsäkringar, även motor och 
transport samt bolags- och ID-kapning. En bra företagsförsäkring 
är anpassad efter företagets behov, storlek och typ av verksamhet.

Det är viktigt att försäkringen täcker upp för det som kan drabba 
ett företag, till exempel stöld, brand, inbrott, läckage, avbrott och 
skadeståndsskyldighet.



Tjänstepension
En tjänstepension betalas av företaget för ägare 
och/eller anställdas framtida pension och ersätter 
en kollektivt utformad tjänstepension. Fördelarna 
är många, bland annat finns möjlighet att ge 
efterlevandepension till sambo och barn över 20 år.

Försäkringen anpassas individuellt men en valfri 
utbetalningstid på till exempel 5–20 år. Tjänste- 
pensionen är en viktig del av anställningsavtalet 
och kan tecknas individuellt eller i grupp. Den 
försäkrade betalar inkomstskatt på det belopp som 
betalas ut.



Liv-/kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring

En livförsäkring ger ett ekonomiskt stöd till dina 
efterlevande. Den kan tecknas till förmån för din 
familj, dina barn, eller din kompanjon. Den kan 
vara i form av en kapitalförsäkring. För en kapital-
försäkring gäller andra skatteregler än för vanligt 
sparande. I stället för att du betalar skatt på vin-
sten när du säljer exempelvis en fond så betalar du 
skatt varje år. Skatten beräknas på värdet av ditt 
sparande och de inbetalningar du gjort under året. 

Kapitalförsäkringen tecknas för att ge skattefri 
inkomst och utdelning t ex vid dödsfall och kan 
användas som placering för bl.a. fonder.

Exempel på vad en kapitalförsäkring kan 
användas till:

• Livförsäkring

• Kompanjonsförsäkring

• Direktpension



Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkringen hjälper dig som blivit sjuk att få god och 
heltäckande sjukvård snabbt. Det betyder att du, eller dina 
anställda, kan komma tillbaka till arbetet inom rimlig tid.

Minskad sjukfrånvaro och att förebygga hälsoproblem i framtiden 
är viktigt, inte minst i de små företagen. Försäkringen hjälper också 
dig som arbetsgivare med ditt rehabiliteringsansvar.



Om oss
Vår affärsidé är att skräddarsy försäkringslösningar efter våra 
kunders behov och hålla en hög servicenivå. Vi känner väl till 
våra kunder och strävar efter långsiktiga samarbeten.

Välkommen till oss, här möter du:

Assurera äga av Laponia Capital AB och 
Länsförsäkringar Norrbotten AB till lika delar.

Annika Keinström, förmedlarassistent 
med flera års erfarehet från 
administration och försäkringar.

E-mail: annika.keinstrom@assurera.se 
Tfn 0970-663 87

Malin Ärlebrand, förmedlarassistent 
(liv och sak) med ett förflutet som 
rådgivare hos Skandia.

E-mail: malin.arlebrand@assurera.se 
Tfn 0970-663 80,  070-366 63 80

Mikael Lundman, försäkringsförmedlare 
(liv och sak) med många års erfarenhet 
från Skandia, Folksam och Trygg Hansa.

E-mail: mikael.lundman@assurera.se 
Tfn 0970-663 80,  070-526 63 80



Assurera Försäkringsmäklare AB, Kvarngatan 2, 982 32 Gällivare
Tel 0970-663 80, gallivare@assurera.se

www.assurera.se


