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Vem kan teckna försäkring? 

Du som är ordinarie medlem i FAR har möjlighet 
att teckna FARs medlemsförsäkringar. 

Vem kontaktar jag om jag vill få en offert eller 
rådfråga någon om min försäkring? 

FARs medlemsförsäkringar har tagits fram i 
samarbete mellan FAR, genom FAR AB, Willis 
Towers Watson Sweden AB, vidare kallat Willis 
Towers Watson, och Max Matthiessen AB. 
Försäkringarna förmedlas och administreras av 
Willis Towers Watson och Max Matthiessen AB. 

Kontaktuppgifter till FAR:s försäkringsservice 
hos Willis Towers Watson:

Telefon: 08-587 095 87
E-post: farforsakring@willis.com
webbplats: www.farforsakring.se

Vad omfattar cyberförsäkringen? 

Vanliga följder av cyberangrepp är att data-
system ligger nere och företag därför inte kan 
bedriva sin verksamhet vilket kan leda till avbrott. 
Cyberförsäkringen omfattar åtgärder som då 
måste vidtas såsom att anlita datakonsulter för 
att utreda, återskapa och återställa de datasys-
tem som har drabbats. Försäkringen omfattar 
även juridiskt biträde, notifieringskostnader 
och PR-kostnader om ett angrepp exempelvis 
orsakar att kunders data (personuppgifter eller 
annan känslig information) olovligen sprids vilket 
kan påverka företagets varumärke.

Vad omfattas av tjänstereseförsäkringen och hur 
beställer man tjänstereseintyg?

Tjänstereseförsäkringen omfattar moment så 
som bland annat sjuk- och olycksfallförsäkring, 
avbeställningsskydd och resegods. Om ni är i 
behov av ett tjänstereseintyg så kontaktar ni 
FARs försäkringsservice. 

Vilken skyddsklass gäller för kontoret? 

Försäkringen kräver att man uppfyller Sky-
ddsklass 1. Om du står i begrepp att köpa eller 
montera en ny produkt bör du kontrollera att den 
uppfyller den standard/norm samt lägst Sky-
ddsklass 1. Lättast gör du det via SSF:s hemsida 
www.ssf.nu, eller via deras kostnadsfria rådg-
ivning på telefon 08-783 75 33. Är du tveksam 
och behöver råd och hjälp med låsanordningar 
och annat inbrottsskydd kontaktar du lämpligen 
en kunnig fackman inom respektive område.

Vem kan teckna ansvarsförsäkring för ren 
förmögenhetsskada? 

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada 
erbjuds till revisorer och redovisningskonsulter 
som är medlemmar hos FAR. FARs försäkrings-
service har möjlighet att bistå även skatterådg-
ivare men dessa placeringar sker utanför FARs 
medlemsförsäkringar. 

Omfattar ansvarsförsäkring för revisorer även 
rådgivning? 

Ja. Försäkringen omfattar rådgivning intill ett 
försäkringsbelopp om 200 pbb. Dock rekommen-
deras att man tecknar en ansvarsförsäkring för 
redovisningskonsulter om redovisningsverksam-
heten bedrivs i ett separat bolag.   

Bör man anmäla till FARs försäkringsservice om 
någon avslutar sin anställning eller anställs inom 
företaget? 

Ja. Antalet revisorer är en premiegrundande 
uppgift så om det sker en förändring bör denna 
meddelas till FARs försäkringsservice. Detta 
gäller inte för redovisningskonsulter. 

Vilken skada kan inträffa under ansvars-
försäkring för ren förmögenhetsskada?

Exempel på krav som reglerats är krav på 
grund av felberäknad utdelning, krav på grund av 
felaktig redovisning av ett underskott och krav 
på grund av bristfällig revision. 

Vad händer med ansvarsförsäkringen för ren 
förmögenhetsskada om man upphör med sin 
verksamhet?

När man upphör med sin verksamhet omfattas 
man av ett avvecklingsskydd som gäller i 10 år. 
För att avvecklingsförsäkringen ska gälla måste 
man helt upphöra med sin verksamhet. 

Vanliga frågor och svar 


