
Bazar
Restaurangförsäkring



Grundomfattningen
Bazar har i samarbete med Söderberg & Partners samt Moderna Försäkringar en del av 
Trygg-Hansa tagit fram en mycket konkurrenskraftig försäkringslösning. Försäkringsskyddet 
är helt anpassat efter restaurangverksamhet och erbjuder även ett extra skydd för dina mat-
gäster. Försäkringen innehåller en mycket prisvärd grundförsäkring med en bred omfattning 
som enkelt kan kompletteras med valda tilläggsförsäkringar.

Egendomförsäkring
Försäkringen gäller med allriskomfattning, vilket innebär 
att ersättning för plötsligt och oförutsedd fysisk skada 
på, eller förlust av, företagets egendom. Exempel på 
egendom som omfattas är inventarier, maskinerier, varor, 
värdehandlingar, pengar samt även kunder och anställ-
das egendom.

Avbrottsförsäkring
Avbrottsförsäkring ersätter ekonomiskt förlust till följd 
av en ersättningsbar egendomsskada. Exempelvis om du 
måste hålla stängt efter en brand eller vattenskada.

Epidemiavbrottsförsäkring
Täcker avbrottskada till följd av att myndighet med 
stöd av lag stänger rörelsen för att förhindra spridning 
av smittsam sjukdom. Med avbrott avses sådan om-
sättningsminskning som medför att bidrag till de fasta 
kostnaderna bortfaller.

Ansvarsförsäkring 
Är en försäkring som täcker den försäkrades skade-
ståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättsliga 
regler. Om företaget skulle drabbas av skadeståndskrav 
hjälper Trygg-Hansa till att utreda om skadeståndsskyl-
dighet föreligger. Är företaget skyldig att betala ut skade-

stånd sköter Trygg-Hansa förhandlingarna och talan vid 
rättegång samt betalar ut eventuellt skadestånd.

Rättsskyddsförsäkring 
Om företaget hamnar i tvist som kan prövas i tingsrätt, 
fastighetsdomstol eller andra rättsinstanser lämnas 
ersättning för nödvändiga och skäliga ombuds- och 
rättegångskostnader. Försäkringen gäller även vid skatte-
målstvister.

Förmögenhetsbrottsförsäkring 
Försäkringen gäller för förlust som företaget drabbas av 
genom att en anställd gör sig skyldig till förmögenhets-
brott exempelvis genom förskingring eller databedrägeri. 

Kyl- och frysförsäkring 
Försäkringen lämnar ersättning för varor i kyl och frys 
och gäller för skada genom plötslig eller oförutsedd tem-
peraturförändring som innebär att varorna går förlorade.

Överfallsförsäkring
Ersättning lämnas för skadestånd vid personskada 
genom misshandel, hot eller våld där gärningsmannen är 
okänd eller saknar betalningsförmåga.

Krisförsäkring 
Har man varit med om händelser som rån, överfall 
eller hot kan man behöva hjälp att hantera situationen. 
Krisförsäkringen täcker behandling och kristerapi för 
försäkringstagaren och dennes anställda under förut-
sättning att händelsen hänt under tjänsteutövning på 
arbetsplatsen. 

Kundolycksfallsförsäkring 
Försäkringen gäller för olycksfall som gäller för dina 
gäster i restaurangens lokaler.  

Gästers egendom 
Försäkringen omfattar skada på eller förlust av gästers 
personliga egendom. 

Tilläggsförsäkringar
Om du har behov av ytterligare försäkringsskydd kan du 
komplettera grundskyddet. Nedan finner ni förslag på 
tilläggsförsäkringar.

Kollektiv olycksfallsförsäkring 
Vem som helst kan vara med om en olycka. Försäkringen 
hjälper till med ekonomiskt stöd och kristerapiom det 
behövs.

Tjänstereseförsäkring
En tjänstereseförsäkring ger ett skydd när man på upp-
drag av företaget åker på en resa i tjänsten. Defintionen av 
en tjänsteresa behöver inte betyda att du lämnar ar-
betsorten. Försäkringen täcker risker som förlorat bagage, 
olycksfall eller krissituationer som ett exempel på några.

Avbeställningsskydd Tjänsteresa
Avbeställningsskydd ger ersättning om företaget behö-
ver ställa in en resa på grund av sjukdom eller liknande.

Fastighetsförsäkring
Ett skydd för din fastighet vid plötslig och oförutsedd skada i 
samband med brand, inbrott, vatten och naturskador.

Bostadsrättstillägg
Den ger bostadsrättsinnehavare ett skydd vid skador på 
bostadsrättslokal vid till exempel brand- eller vattenskada.

Rättsskydd Miljöbrott
Hamnar företaget i tvist om ett miljöbrott lämnas ersätt-
ning för nödvändiga  och skäliga ombuds- och rätte-
gångskostnader.

Cyber (skydd mot dataintrång)
Med cyberförsäkring skyddar man sig ekonomiskt om 
företaget råkar ut för dataintrång.

VD- Styrelseansvarförsäkring
Andra försäkringslösningar
Utöver ovan tilläggsförsäkringar kan Söderberg &  
Partners även hjälpa till med företagsägda fordon. 

Övrig Information
Försäkringsbelopp, ansvarstider, karenstider, självrisker, 
särskilda förbehåll, säkerhetsföreskrifter med mera fram-
går av försäkringsbrevet och tillhörande försäkringsvillkor.

Bazars grundomfattning Vanlig grundomfattning

Egendom Allrisk Kundolycksfall Egendom

Avbrott Egendom under  
transport

Epidemiavbrott Avbrott

Ansvar Förmögenhetsbrott Kris Ansvar

Rättsskydd Maskin Gäster egendom Rättsskydd

Överfall Kyl & frys

Detta ingår i grunduppfattningen

Vid skada och anmälan
Vid skada och anmälan ska detta anmälas till försäkringsgivaren, som 
sköter skaderegleringen. Se nedan för kontaktuppgifter: 

Skadeanmälan
Moderna Försäkringar:
Tel: 020-021 21 20
Vardagar 08:30 - 17:00
Skadeanmälan via webb:

Vid akut skada eller utanför öppettider
Falck Global Assistance
Tel: 08-684 128 88

https://www.modernaforsakringar.se/foretag/vid-skada/


Söderberg & Partners
Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av 
försäkringar samt finansiella produkter. Vi bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, 
försäkringsrådgivning och förmedling samt kapitalrådgivning och förvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även  
digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för olika digitala HR-lösningar. Vi specialiserar oss också 
på gruppförsäkringslösningar för företag och organisationer. 

Mer information finner ni på www.soderbergpartners.se

Moderna Försäkringar
Moderna Försäkringar erbjuder topprankade försäkringar för det moderna företaget och för individen. Moderna 
Försäkringar är en del av Trygg-Hansa och ägs av en av Nordens största aktörer, Tryg Forsikring. Moderna För-
säkringar har som vision att göra livet enklare, vilket genomsyrar hela kundresan – från köp till skadehantering. 
Moderna Försäkringar jobbar ständigt för att utveckla deras produkter utifrån vad kunden verkligen behöver.

Mer information finner ni på www.modernaforsakringar.se

Ansvarig förmedlare: Ayman Sadiq

Telefon: 073-505 13 99 

Gruppnummer: 08-500 207 27

E-post: bazar@soderbergpartners.se

Vill du veta mer om försäkringen
Kontakta oss på Söderberg & Partners

http://www.soderbergpartners.se
http:// www.modernaforsakringar.se
mailto:anders.f.karlsson%40soderbergpartners.se?subject=

