Kartlägg riskerna i anslutning till ditt företags lånebetalningsförmåga
Olycksfall, sjukdom och invaliditet medför inkomstförlust och kan hota affärsrörelsens kontinuitet och familjens utkomst.
Vet du hurdant socialskydd du har rätt till?
Kartlägg nu din situation och förbered dig med frivilligt tilläggsskydd.
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Bedöm hur företagets ekonomi och lånebetalningsförmåga påverkas om du eller någon annan nyckelperson i ditt företag
råkar ut för en allvarlig sjukdom, invaliditet eller dödsfall.
• Pågående projekt fördröjs eller avbryts, vilket ofta medför ekonomiska förluster.
• Arbetsförmågan kan försämras tillfälligt eller arbetsinsatsen helt gå förlorad.
Då går det åt både tid och pengar för att rekrytera och lära upp en ny person.
• Står företagets egendom som säkerhet för företagets lån?

Hur påverkas företagets ekonomi och lånebetalningsförmåga om den
här risken realiseras?
Lite

Mycket

Väldigt mycket

Hur skulle du eller din familj klara sig om du blir allvarligt sjuk, invalidiserad eller avlider?
• Socialskyddet för en företagare är inte nödvändigtvis lika bra som för en löntagare.
Företagaren har en oavlönad självrisktid och sjukdagpenningen samt
företagarpensionen fastställs på basis av den betalda FöPL/LFöPL-arbetsinkomsten.

Hur skulle du klara dig på din sjukdagpenning?
Bra

Relativt bra
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• Hur stor FöPL-arbetsinkomst har du uppgett?
Din sjukdagpenning skulle vara
Räcker det för att täcka utgifterna och låneskötselkostnaderna?

Hur påverkar realiseringen av en sådan risk din familjs ekonomi om er
privata egendom står som säkerhet för företagets lån?

• En företagares familj har inte samma livförsäkringsskydd vid dödsfall på basis av
anställningen som en löntagares familj har.
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Mycket

Väldigt mycket

Räntestegring
Hur skulle ditt företag klara av de ökade låneskötselkostnaderna om räntan
skulle stiga med t.ex. fyra procentenheter?

En räntestegring skulle inverka på företagets ekonomi
Lite

Mycket

Väldigt mycket

Jämna ut riskerna i din företagsverksamhet genom att trygga ditt lån med återbetalningsskydd för företagskredit och vid behov med ränteskydd.
Teckna dessutom försäkringen Guldtrygg vid allvarlig sjukdom för dig och dina nyckelpersoner samt dessutom andra nödvändiga personförsäkringar.
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Hos oss får du alla bank- och försäkringstjänster du behöver!
Med återbetalningsskyddet för företagskredit
klarar du av lånebetalningen och tryggar
kontinuiteten i företagsverksamheten

Guldtrygg vid allvarlig sjukdom - ett täckande
tilläggsskydd för dig och dina anställda!

Varför ränteskydd för din kredit?

• Du behöver inte i all hast sälja egendom som står
som säkerhet för lånet.

Från försäkringen betalas upp till 100 000 euro
skattefritt som en engångsersättning om den försäkrade
blir allvarligt sjuk eller invalidiserad eller avlider till följd
av en allvarlig sjukdom eller ett olycksfall. Du kan välja
ersättningsbelopp – 100 000 €, 80 000 €, 60 000 €,
40 000 € eller 20 000 € – enligt ditt företags eller de
anställdas behov.

Räntetak eller Räntekorridor Med hjälp av
ett räntetak försäkrar du dig om att
kostnaderna för din kredit med rörlig ränta
inte överskrider den avtalade nivån. Du drar
ändå nytta av en allmän räntesänkning.

• Företaget har råd att anställa en vikarie för att slutföra
halvfärdiga projekt och för annat nödvändigt.
• Företagets kreditvärdighet bibehålls.
Försäkringsersättningen kompletterar ditt socialskydd
och övriga personförsäkringsskydd
• Om företagaren har valt ett lågt socialskydd genom att
uppge en så liten FöPL-arbetsinkomst som möjligt och
betalat en så liten premie som möjligt är ett
tilläggsskydd på sin plats.
• Med ersättningen från återbetalningsskyddet för
företagskredit kan du återbetala ditt lån. Med andra
personförsäkringar sköter du dig själv, dina anställda
och tryggar t.ex. framtiden för din familj.
Värdefulla skatteförmåner
• Engångsersättningarna vid en allvarlig sjukdom eller
ett allvarligt olycksfall är skattefria för den försäkrade.
• Försäkringspremierna är avdragsgilla i beskattningen
för företag, utom för firmor.

Ersättningen kan användas enligt eget val och egna
behov. Med den kan man till exempel:
• få vård snabbt på den vårdinrättning man själv valt
• anställa utomstående arbetskraft och trygga företagets
kontinuitet
• skaffa de hjälpmedel som sjukdomen kräver
• amortera lån utan att belasta den egna ekonomin eller
företagets ekonomi
• hålla ledigt för att återhämta sig.

Med hjälp av en räntekorridor begränsar du
maximi- och minimireferensräntan för ditt
lån. De kan också fastställas till samma nivå
så att du betalar fast ränta på din kredit. Då
överskrider eller underskrider inte lånets
referensränta de avtalade nivåerna.

Under sjukdomstiden hålls den privata
ekonomin i balans.
• Du eller dina anställda behöver inte ta lån för att klara
av vardagen och överraskande utgifter.
• Försäkringen kompletterar ditt och dina anställdas
socialskydd och frivilliga försäkringsskydd.
Snabb och högklassig vård gör det möjligt att snabbt
återhämta sig och återvända till arbetet.

Du kommer väl ihåg att försäkra också dina personliga krediter!
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