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Restaurangförsäkring



Grundomfattningen
Foodora har i samarbete med Söderberg & Partners samt Ålands Försäkringar tagit fram 
en mycket konkurrenskraftig försäkringslösning. Försäkringsskyddet är helt anpassat efter 
restaurangverksamhet och erbjuder även ett extra skydd för dina matgäster. 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 anställdas 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 skadestånds-
krav hjälper Ålands försäkringar till att utreda om 
skadeståndsskyldighet föreligger. Är företaget skyldig 
att betala ut skadestånd sköter Ålands Försäkringar 
förhandlingarna och talan vid rättegång samt betalar 
ut eventuellt skadestånd.

Rättsskyddsförsäkring 
Om företaget hamnar i tvist som kan prövas i tings-
rätt, fastighetsdomstol eller andra rättsinstanser läm-
nas ersättning för nödvändiga och skäliga ombuds- 
och rättegångskostnader. Försäkringen gäller även vid 
skattemålstvister.

Förmögenhetsbrottsförsäkring 
Försäkringen gäller för förlust som företaget drabbas 
av genom att en anställd gör sig skyldig till förmögen-
hetsbrott exempelvis genom förskingring eller databe-
drägeri. 

Kyl- och frysförsäkring 
Försäkringen lämnar ersättning för varor i kyl och frys 
och gäller för skada genom plötslig eller oförutsedd 
temperaturförändring 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 el-
ler 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. Försäk-
ringen hjälper till med ekonomiskt stöd och kristerapi 
om det behövs. 

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

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

Övrig Information
Försäkringsbelopp, ansvarstider, karenstider, själv-
risker, särskilda förbehåll, säkerhetsföreskrifter med 
mera framgår av försäkringsbrevet och tillhörande 
försäkringsvillkor.

Foodoras 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, vilken 
sköter skaderegleringen. Se nedan för kontaktuppgifter: 

Skadeanmälan
Claims Link AB
Tel: 08-501 115 17
Mail: skador@claimslink.se
Anmäl skada

Efter kontorstid och akuta skador
Försäkringsbranschens Restvärdesräddning
Tel: 020-322 322

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=c5Q_sWgk0E2SPugNj5RgLR6Tc9WNkyNDgUhpC_cQlQZUNEVGRDFJMDRYMkQ0OVROOTZRN1g5Q1JSMi4u


Vill du veta mer om försäkringen
Kontakta oss på Söderberg & Partners 
Ansvarig förmedlare: Anders Karlsson 
Telefon: 073-088 05 60 
E-post: anders.f.karlsson@soderbergpartners.se

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

Ålands försäkringar
Ålands försäkringar är ett åländskt försäkringsbolag med lång historia. Sedan 1866 har bolaget skaffat  
sig en gedigen grund och ordentligt med erfarenheter inom försäkringsbranschen för att just du som kund  
ska känna dig trygg. 

Mer information finner ni på www.alands.se
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