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FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM
I PLÅT & VENTFÖRETAGEN

PLÅT & VENTFÖRETAGEN



Vad behöver 
ditt företag?
FÖRETAGSFÖRSÄKRING
Som företagare är det viktigt att vara rätt försäk-
rad vid en eventuell skada. Men det är inte lätt att 
veta vilken försäkring man ska välja. Vi har tagit 
fram en skräddarsydd företagsför säkring för dig som 
medlem. Försäkringen är anpassad efter branscher-
na plåtslageri, ventilation samt stål- och lättbyggnad. 
Förutom att premien är låg så innehåller försäkringen 
moment som normalt inte ingår i andra
företagsförsäkringar.

FORDON
Plåt & Ventföretagen har avtal med Moderna försäkringar
som innefattar företagsägda personbilar och lätta lastbilar. 
Fråga gärna om offert, avtalet är riktigt konkurrenskraftigt 
med förmåner som till exempel fri körsträcka samt allrisk 
i kupé. Har du även företagsförsäkringen via medlemsför-
säkringen får du 10 procents rabatt.



Du som företagsägare har inga kollektivavtalade försäkringar
som normalt ingår i en anställning, trots det glömmer många
bort att försäkra sig själva. Via Plåt & Ventföretagen kan du
teckna rätt skydd för dig. Kontakta oss gärna för att berätta 
om din livssituation, så blir ditt skydd anpassat efter både 
ditt arbete och din familjesituation. Eller ge dina anställda 
ett bredare skydd för att skapa trygghet och få dem snabbare 
tillbaka till arbetet genom snabb vård.

Låt oss hjälpa dig välja de produkter som just du  
behöver så att du är rätt försäkrad till rätt pris.  
Alla medlemmar i Plåt & Ventföretagen kan även  
teckna förmånliga försäkringar för exempelvis: 

• Fastighet

• Garantier

• VD & styrelseansvar

• Liv

• Sjuk & olycksfall

• Sjukvård

• Familj / Barn

• Personskydd

Rådgivningen ingår i din medlemsavgift.

Vad behöver du 
och din personal?



Kontakta oss!
Gå gärna in och läs mer om försäkringen på  
pvforetagen.sakrast.se. Där kan du hämta mer  
information om försäkringarna men också få skade-
förebyggande information. Vi arbetar kontinuerligt 
med att förhindra skador för Plåt & Ventföretagens 
medlemmar. Projekten Skotta Säkert, SmartDNA och 
auktoriserad takentreprenör är exempel på det.  

PLÅT & VENTFÖRETAGEN

Tel: 060-61 25 30
E-post: stenstaden@sakra.se
Fax: 060-12 97 40
Webb: pvforetagen.sakrast.se 


