Försäkring

Trygghet för
Svenska kyrkan!

Därför
försäkring i eget
försäkringsbolag
Kyrkans eget försäkringsbolag har den närhet och erfarenhet som önskas och
krävs – till lägsta möjliga kostnad. Vi erbjuder trygghet, enkelhet och kunskap
där överskottet stannar inom kyrkan.

Trygghet

Enkelhet

Kunskap

Ingenting mellan stolarna

Eget försäkringsbolag

Kunskap ger kundvärde

Vi erbjuder kompletta försäk
ringsvillkor utvecklade för
faktiska försäkringsbehov inom
kyrkan. Vårt enda intresse är
en bra och stabil försäkring till
lägsta möjliga kostnad. Dessutom
har vi kunskap, överblick och er
farenhet om kyrkans verksamhet,
vilket gör att vi förstår vad våra
kunder behöver, och varför.

Det sparar tid och arbete för våra
kunder. Vi arbetar inom kyrkan
och finns nära till hands när
något inträffar.

Vi är Svenska kyrkans eget försäk
ringsbolag och utökar kontinuerligt
vår kunskapsbank om vad som
händer inom kyrkans verksamhet.
Det ger oss fantastiska möjligheter
att skapa och arbeta med skade
förebyggande åtgärder och vid
bevarandet av det gemensamma
kulturarvet.

• Kompletta, anpassade
försäkringsvillkor till
lägsta möjliga kostnad
• Stöd och service
(expertis inom och om kyr
kans verksamhet)
• Står under Finans
inspektionens tillsyn

• En anpassad försäkrings
lösning sparar tid och
arbete
• Närhet till Svenska
kyrkans eget försäkrings
bolag

• Kontinuerligt utökad
kunskapsbank
• Fantastiska möjligheter
till skadeförebyggande
åtgärder
• Bevarande av det gemen
samma kulturarvet

Kyrkans
Försäkring AB
Svenska kyrkans egna försäkringsbolag
Vi har funnits sedan 2004, ombildades till försäkringsbolag 2013 och ägs i dag av 190 församlingar, pastorat och
stift. Vi tror på att samla kyrkans försäkringar under ett och samma tak, där rätt initiativ stannar hos rätt intressen.
Vårt enda intresse är bra och stabila försäkringar till en låg kostnad.

Evolutionen: Från försäkringslösning till försäkringsbolag
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Erbjuder kyrkoförsäkring i egen
skap av direktförsäkringsgivare

Tryggt att vara försäkrad
– enkelt att teckna och förnya
Vår försäkringslösning bygger på de behov som finns inom kyrkans verksamhet och erbjuder
trygghet och enkelhet med mervärden. Det innebär marknadens mest kompletta villkor till
lägsta möjliga kostnad – försäkringen för Svenska kyrkan av Svenska kyrkan!

”Huvuddelen av Svenska kyrkans ekonomiska enheter
använder sig redan av vårt försäkringsskydd”
Sedan tidigt 90-tal har försäkringslösningen
Kyrkans Försäkring varit en framgång. I dag
använder sig huvuddelen av Svenska kyrkans
ekonomiska enheter vårt försäkringsskydd. Nu
tar vi ett kliv och erbjuder ännu större värde för
Svenska kyrkan som försäkringstagare. Vi tar över
försäkringsrisk och administration.

Att en stor andel av landets församlingar och pas
torat väljer att teckna och förnya sin försäkring
hos oss ser vi som bekräftelsen på behovet av vår
Kyrkoförsäkring. Antalet anslutna enheter inom
Svenska kyrkan gör att vi har kunnat ställa krav
på villkor och premier som aldrig varit möjligt
för en enskild församling. Ju fler vi är, desto lägre
kostnad!

Mer än ett vanligt försäkringsbolag

och mer än en
försäkring

Kyrkans försäkringsbolag drivs av ett enda intresse: en bra och stabil
försäkring till lägsta möjliga kostnad.
Våra kunder och ägare finns endast inom Svenska
kyrkan. Det är därför naturligt för oss att i högsta
grad begränsa antalet skador inom kyrkans verk
samhet genom anpassade åtgärder som gagnar
verksamheten. Ett arbete som skapar goda förut
sättningar till låga premier och blir ett effektivt
skydd för Svenska kyrkans del av det gemensamma
kulturarvet.

Med en unik skadestatistik får
vi samlad kunskap, överblick
och erfarenhet kring allt som
händer och drabbar Svenska
kyrkan. Kunskapen gör att vi
snabbt förstår vad våra kunder
behöver – och varför.

Kyrkans Försäkring AB jobbar proaktivt. Tack
vare samverkan med andra organisationer,
myndigheter och församlingar får vi värdefull
kunskap och erfarenhet att sprida vidare inom
organisationen.

Trygghet för Svenska kyrkan
i tre punkter:
•	Minska skador och skydda det svenska
kulturarvet
•	Sänkta premier och den bästa försäkringen
•	Överskott stannar kvar inom kyrkan
och gör nytta.

Exempel på framgångsrikt skadeförebyggande arbete
Efter upptrappningen av kopparstölder runtom i landet analyserade vi stölderna som
försäkringsfall med våra samarbetspartners. Statistiken visade att vissa byggnader
drabbades gång på gång. Stulna kopparrör ersattes, andra skador reparerades men
tjuvarna var snart framme igen. Det ledde till problem och kostnader i form av risk
för ett behov av höjda försäkringspremier.
Genom vår analys kunde vi identifiera faktorer för att minska stöldrisken. Vi informerade
våra kunder, liksom övriga Svenska kyrkan. Vårt arbete ledde fram till ett projekt kring så
kallad DNA-märkning av koppar, som följts av fler andra intressenter runtom i landet.

Kyrkans Försäkring AB

Och med anpassade produkter

för svenska
kyrkan

Kyrkoförsäkring
En generös och specialanpassad
produkt som ger ett gott skydd
för den egendom och den verk
samhet som bedrivs inom Svens
ka kyrkan.
• Egendom (byggnader & inventarier)
• Allmänt ansvar
• Olycksfallsförsäkring för samtliga besökare
och deltagare
• Sanering av skadedjur
• Husbocksförsäkring

Ansvarsförsäkring
för förtroendevalda
Tidigare var denna försäkring
uppdelad i två separata försäk
ringar. Vi har förenklat och slagit
ihop det till en enda produkt. För
säkringen gäller nu för både:
• valda revisorer (lekmannarevisor)
• styrelseledamot i verksamheten

Tjänsteförsäkring

Skogsförsäkring

En generös tjänsteförsäkring för
den som reser i tjänsten eller på
försäkringstagarens (Församling
ens) uppdrag.

Vi erbjuder skogsförsäkring för
de enheter som önskar försäkra
sin skog.
Försäkringen ersätter skador orsakade av
exempelvis brand, storm och snöbrott.

Försäkring
Tryggt och enkelt
med marknadens mest kompletta villkor
till lägsta möjliga kostnad.
Kyrkans Försäkring är Svenska kyrkans eget försäkringsbolag.
Hör gärna av dig med en intresseanmälan.
010-160 71 00
kyrkans.forsakring@svenskakyrkan.se
www.kyrkansforsakring.se

Patrik Olsson, VD
010-160 71 01

Annika Jonsson
010-160 71 03

Joakim Lindqvist
010-160 71 02

