
Restaurang-
försäkring

FÖRETAGSFÖRSÄKRING



Premiumportalen har i samarbete med Söderberg & Partners samt Ålands Ömsesidiga 
Försäkringsbolag  tagit fram en mycket förmånlig försäkringslösning. Den är helt anpassad till 

din restaurangverksamhet  och ger även dina matgäster ett extra skydd. Erbjudandet innehåller 
en mycket prisvärd grundförsäkring  med en bred omfattning som enkelt kan kompletteras

med utvalda tilläggsförsäkringar.

Allt detta ingår i 
grundomfattningen

Egendomsförsäkring

Försäkringen gäller med  allriskomfattning, 
Vilket innebär att  ersättning lämnas för 
plötslig och  oförutsedd fysisk skada på, 
eller  förlust av, företagets egendom.
Försäkringen omfattar exempelvis  
inventarier, maskiner, varor,  
värdethandlingar, pengar samt även  
kunders och anställdas egendom

Avbrottsförsäkring
Ersättning kan lämnas för avbrott  som 
uppstått i verksamheten till  följd av en 
ersättningsbar  egendomskada, till 
exempel vid  ekonomisk förlust om du 
måste  hålla stängt efter en brand eller  
vattenskada.

Ansvarsförsäkring
Om företaget skulle råka ut för  
skadeståndskrav hjälper Ålands  
Ömsesidiga Försäkringsbolag till att  
utreda om skadeståndsskyldighet  
föreligger. Är företaget skyldigt att  betala 
skadestånd sköter Ålands  Ömsesidiga 
Försäkringsbolag  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
rättegångskostndaer.
Försäkringen gäller även vid  
skattemålstvister.

Förmögenhetsförsäkring
Ersättning lämnas för förlust som  
företaget drabbas av genom att en  anställd 
gör sig skyldig till  förmögenhetsbrott till 
exempel genom  förskingring eller
databedrägeri.

Kyl- och frysförsäkring
Försäkringen omfattar varor i kyl eller  frys 
och gäller för skada genom  oförutsedd
temperaturförändring.

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

Krisförsäkring
Drabbas en anställd av akut psykisk  kris i 

tjänsten på grund av rån, hot,  överfall eller 
allvarligt olycksfall,  omfattar försäkringen 
kostnader  för kristerapi.

Epidemiavbrottsförsäkring

Täcker avbrottsskada då myndighet  med 
stöd av lag stänger rörelsen för  att 
förhindra spridning av smittsam  sjukdom. 
Med avbrott avses sådan  
omsättningsminskning som medför  att 
bidrag till de fasta kostnaderna  bortfaller.

Kundolycksfallsförsäkring

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

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

Grundskyddet



Premiumportalens restaurangförsäkring har en mycket prisvärd grundomfattning  
och är mer omfattande än många andra restaurangförsäkringar.

Vanlig grundomfattning Premiumportalens grundomfattning

Om du har ett behov av 
ytterligare  försäkringsskydd 
kan du komplettera  
grundskyddet med följande  
tilläggsförsäkringar.

Kollektiv 
olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring för din  personal 
som ger ersättning vid  invaliditet och 
kostnadsersättning för  läkarevård vid 
plötsligt oförutsett  olycksfall. 

Försäkringen gäller under  arbetstid samt 
under resa till och från  arbetsplatsen.

Sjukavbrottsförsäkring
Om personal drabbas av olycksfall  eller 
sjukdom som leder till en längre  tids 
sjukfrånvaro, ersätter  försäkringen valt 
belopp under  ansvarstiden. Försäkringen 
tecknas  för utvalda personer.

Tjänstereseförsäkring
Komplett reseförsäkring som ger  
egendoms-, läkekostnads och  

olycksfallsskydd i samband med  
tjänsteresor både inrikes och utrikes.

Övrig information

Försäkringsbelopp, ansvarstider,  
självrisker, särskilda förbehåll,  
säkerhetsföreskrifter med mera  framgår 
av särskild försäkringsbrev  samt 
försäkringsvillkor..
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Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av 
Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av 
försäkringar och finansiella produkter. Vi bedriver 
verksamheter inom bland annat 
tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och 
försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och 
kapitalförvaltning. 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
Eller Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag som  bolaget 
egentligen heter är ett åländskt  försäkringsbolag med 
lång historia. Sedan 1866  har bolaget skaffat sig en 
gedigen grund och  ordentligt med erfarenheter inom  
försäkingsbranschen för att just du som kund ska  känna 
dig trygg.

Mer information finner ni på

www.alands.se

Vill du veta mer eller teckna 
försäkring?
Kontakta oss på Söderberg & Partners

Marcus Gustafsson
Telefon: 08-506 131 50
E-post: marcus.gustafsson@soderbergpartners.se

Adress
Box 275
186 24 Stockholm

Vid skada
Skadekonsult AB

Adress
Box 12810
112 97 Stockholm

Telefon: 08-737 85 00
E-post: claims@skadekonsult.se

Skada vid tjänsteresa  
Gouda Reseförsäkring  

Adress
Box 3031
103 61 Stockholm

Telefon: 08-6152800
Fax: 08-7536171
E-post: business@gouda-rf.se
Akut: +45 33 15 60 60

Efter kontorstid och akuta 
skador
Försäkringsbranchens Restvärderäddning  

Telefon: 020-322 322
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