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Varför Försäkringsförmedlare?

• Vi är godkända av Finansinspektionen  och står under deras tillsyn.

• Vi förmedlar försäkringar från flera bolag. Banken och 
försäkringsbolagen är säljare av sina egna produkter. 

• Förmedlingsprovisioner från försäkringsbolag och fondbolag eller 
fakturering för sin tjänst.



Det här och mycket annat hjälper vi dig 
med!

• Hur du snabbt kommer till specialistsjukvård. 

• Hur du förbättrar din pension och sparande.

• Vad du gör med din sparbuffert om det är 0% i bankränta.



Försäkringsbolagens två ”ben”

•SAK

• Egendom

• Ansvar

• Avbrott

• Rättsskydd

•LIV

• Dödsfall

• Sjukdom

• Invaliditet

• Pension

• Spara / Placera



SAK = Företagsförsäkringen

•Egendom = Brand, Vatten, Inbrott
     Maskinerier, datorer, möbler mm (kontor, butik, lager mm)

•Ansvar Konsultansvar, produktansvar, branschförsäkringar

•Avbrott betalar löner/kostnader vid tex. brand

•Rättskydd betalar kostnader vid tvistemål / skattemål, gäller 
Norden, var säljer du?



Aktuell Nyhet!

Bolagsskyddsförsäkring och ID-kapningsskydd.

Bevakning, Assistans, Kortförsäkring, Spärrservice,

Rättskydd, Juridisk Rådgivning, Ekonomisk ersättning,

Bevakar om någon tar kreditupplysning mm.

Vi förmedlar kontakten från mars 2018

Lämna intresseanmälan! 



Försäkringsskydd och pensioner 

Privat

Tjänsten

Lagenligt

Privat sparande och försäkring

Företaget / arbetsgivaren betalar

Arbetsgivaravgift och skatter
Försäkringskassan och 
Pensionsmyndigheten



Lagstadgat försäkringsskydd

Privat

Tjänsten

Lagstadgat

Bekostas av arbetsgivaravgifter och skatter

● Sjukpenning i enskild firma 1, 7, 14, 30, 60                                    
eller 90 dagars karens
● Sjukpenning dag 15 – 360 som anställd
● Arbetsskadeförsäkring
● Ålderspension
● Efterlevandepension



Försäkringsskydd och pensioner 

Privat

Tjänsten

Lagenligt

Privat sparande och försäkring

Företaget / arbetsgivaren betalar

Arbetsgivaravgift och skatter
Försäkringskassan och 
Pensionsmyndigheten

Denna försvinner om du startar eget!
Du behöver ordna sparande och 
försäkringar själv!  



Försäkringsskydd och pensioner 

Privat

Tjänsten

Lagenligt

Privat sparande och försäkring

Företaget / arbetsgivaren betalar

Arbetsgivaravgift och skatter
Försäkringskassan och 
Pensionsmyndigheten

Försäkringsrisker:
• Sjukdom
• Dödsfall
• Olycka
• Pension



Försäkringsskydd och pensioner 

Privat

Tjänsten

Lagenligt

Privat sparande och försäkring
Avdragsrätten för Privat 
pensionssparande har upphört!!

Företaget / arbetsgivaren betalar

Arbetsgivaravgift och skatter
Försäkringskassan och 
Pensionsmyndigheten



Grupp eller Individuellt?
• Gruppförsäkringar

• Avtalsförsäkringar

• Kollektiv risk

• Fullt arbetsför

• Generella lösningar

• Kollektiva premier

• Individuell försäkring

• Individanpassat försäkringsskydd

• Individuell riskbedömning

• Hälsodeklaration

• Naturlig premie



Skatteklasser i försäkring
• P / T-klassad (privat / företag)

Avdragsgill för företag eller enskild firma. Utfallande 
belopp inkomstbeskattas.

T.ex. Pensionsförsäkringar i EF (P)

   Tjänstepension i AB (T)

• K-klassad:

Ej avdragsgill för företag / privatpersoner.

Utfallande belopp är skattefritt.

T.ex. Kapital- och Livförsäkringar (K)



Dödsfall
• TGL, TjänsteGruppLiv (endast i AB) (K)

• 6pbb = 273.000:- (undantag = avdragsgill)

• Individuell livförsäkring, privat  (K)

• Skattefritt engångsbelopp utbetalas.

• Välj själv försäkringsbelopp.

• Efterlevandepension i AB/EF       (T/P)

• Utbetalas månadsvis i t.ex. 10 år.



Invaliditet

• Olycksfallsskada =

Vad är det?



Invaliditet

• Olycksfallsskada = 

Kroppsskada som drabbar någon ofrivilligt genom plötslig (yttre) 
händelse bestämbar till tid och plats.



Egen företagare, man, 40 plus

Verkligt exempel på hur 
sjukvårdsförsäkringen fungerar.



Egen företagare, man, kan själv, härdar ut

1 feb 2004: Det hugger till i ryggen när han hugger ved ☹
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Egen företagare, man, kan själv, härdar ut

1 feb 2004: Det hugger till i ryggen när han hugger ved ☹
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20 september: Operation för diskbråck av ryggspecialist

24 september: Tillbaka på jobbet 





Vad skall du tänka på?

• Hur mycket har du i företagslån / bolån?

• Vad händer om du blir långvarigt sjuk?

• Vad har du för ekonomisk buffert?

• Äger du företaget med en kompanjon?

• Vad har jag själv för försäkringsskydd i egen firma?

• Vill jag spara mer tillgängligt än pension?

• Och några frågor till…



Vi har gjort det enkelt för dig att komma igång!

If… Småföretagarpaket

➢ Privatvårdsförsäkring
➢ Olycksfallsförsäkring
➢ Livförsäkring med förtidskapital

➢Tecknas till ”Fullt arbetsför” även för anställda

➢550:- /månad



Pensioner i enskild firma och AB

• Enskild firma = Pensionsinsättningar är avdragsgillt med 35% av vinsten

• Tjänstepension = Avdragsrätten är 35% av din bruttolön / år

• Direktpension = Komplettering till tjänstepension. Kapitalreserv i AB





Vad är 1600
Miljarder 
kronor?





Källa: Riksbanken



Har du eller ditt bolag pengar utan ränta?

Ett bra alternativ du inte har sett!
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Varför Scandinavian Credit Fund 1 ?

- Avkastning 6-8 % / år, efter avgifter

- Ingen bindningstid

- Låg risk, 2 (skala 1-7)  

- Ingen koppling till börsen

- Hjälper företag att växa…



Hur skapas avkastning i Kreditfonden?

  Låntagare

1,6 % + Rörlig

Låneränta

Netto till kund
   6-8 % / år

Säkerhet / pant

 > 8  % / år

Lånetid
1-48 mån



Vad är Kreditfonden ett alternativ till?

• Pengar på bankkonton som inte ska användas på 6 månader

• Obligationsfonder (sk. långa räntefonder)

• Likviditetsfonder (sk. korta räntefonder)

• Hedgefonder (sk. absolutavkastanade fonder)



Avkastning i januari 2018 blev 0,54%
Förvaltat kapital 1 feb 2018: 1,4 miljarder SEK



Kontor: Badhotellet
Järnagatan 16 i Södertälje

Tel: 08-550 76060 www.ohlenfalt.se hans.ohlen@ohlenfalt.se

http://www.ohlenfalt.se/

