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Ny försäkringsförmedlare för Time & Nära 

Dej:s butiksförsäkringar 
I samband med att våra butikskedjor Time och Nära Dej har anslutit sig till 

organisationen Svensk Servicehandel & Fast Food, har vi på Menigo valt att byta 

försäkringsförmedlare från Willis till Adekvat Försäkring AB. Svensk Servicehandel 

har sedan 2011 ett samarbete med Adekvat där organisationens medlemmar erbjuds 

anpassade försäkringslösningar och skadeförebyggande rådgivning. 

Försäkringskonceptet har utvecklats positivt genom åren och 2014 anslöt sig även 

butikskedjorna Direkten och Sibylla till Svensk Servicehandels försäkringslösning.  

  

En avgörande faktor för Menigos beslut att byta till Svensk Servicehandels 

försäkringskoncept och Adekvat var att vi därmed blir en del i ett mycket större 

försäkringskollektiv med uppenbara storköpsfördelar till följd samt att vi inte längre 

blir lika känsliga för negativ påverkan vid skador. Genom vårt nya samarbete tror vi 

att våra kedjemedlemmar får bättre och billigare försäkringar över tid, vilket resultatet 

av inledande pilotfall redan har kunnat visa. 

  

Servicehandeln är en bransch med unika behov och problemställningar och inte sällan 

har det varit problem att finna försäkringar för branschens företag. Därför är det en 

fördel med Svensk Servicehandels försäkringskoncept där man i stor utsträckning 

arbetar proaktivt med skadekontroll och skadeförebyggande åtgärder, vilket skapar 

förutsättningar för en långsiktig och positiv utveckling för alla parter.  

Observera:  

Samtliga kedjemedlemmar som haft sin butiksförsäkring via Willis kommer per den 

2015-05-01 att få sin försäkring förnyad via Adekvat istället och nytt försäkringsbrev 

och faktura kommer sändas ut från Adekvat inom kort. Försäkringen kommer vara 

med samma försäkringsgivare, Svedea, och med oförändrad försäkringsomfattning 

och premiekostnad.  

  

För mer information om Time och Nära Dej:s försäkringslösning, kontakta Åsa 

Egonson. Telefon 0470-704050 alt. asa.egonson@adekvatforsakring.se  eller läs mer 

på www.adekvatforsakring.se där ni också kan få informationen översatt via google 

translate. Ni kan också  höra av er till nedanstående kontaktpersoner. 

Fredrik Ottosson, Adekvat, fredrik.ottosson@adekvat.se 

Mattias Notklev, Menigo, mattias.notklev@menigo.se 

Globen 2015-04-29 
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