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”Klipp” vid försäkringsbyte: 13 000 kr om året OCH bättre villkor
Annelie Johansson, Sibyllas Mammas i Upplands Väsby, fick möjlighet att byta försäkringsbolag när kedjan blev medlem i Svensk
Servicehandel & Fast Food. Facit blev att årspremien sänktes med
13 000 kronor och att villkoren blev betydligt bättre.
Gatuköket Mammas är en klassiker,
välkänt sedan 70-talet för sina ”lyxhamburgare” med rysk kaviar, dock
ett minne blott numera. Idag är Sibylla
Mammas en modern snabbmatsrestaurang, sedan slutet av 2013 i nya lokaler
som ger mera utrymme och en större
trygghet.
- Vi hade ett arrendeavtal på tre år
i taget, så det var svårt att satsa, säger
Annelie och berättar att hon fick reda
på att en möbelaffär i närheten skulle
slå igen.
- Vi fick lokalen och därmed 300 kvadratmeter att husera på i stället för 100
som tidigare.
Sibylla är sedan förra året medlem
i Svensk Servicehandel & Fast Food.
Något som bland annat innebär att
kedjans medlemmar fått tillgång till en
försäkringslösning genom mäklaren
Adekvat Försäkring.
Lägre premie och så en massa
moment som Annelies förra försäkring inte hade, till exempel allrisk för
försäkrad egendom, kundolycksfallsförsäkring, maskinavbrottsförsäkring, förmögenhetsbrottsförsäkring, vd/styrelse-

försäkring och tjänstereseförsäkring.
- Hon har även gjort det vi kallar ”Säker
Butik – Självkontrollsprogrammet”,
säger Jimmy Månsson på Adekvat
Försäkring och förklarar att det är en
riskbedömning som baseras på ett
13-punktersprogram.
- Ett handlingsprogram mot butiksrån framtaget i samarbete mellan handeln och polismyndigheten. Syftet med
riskbedömningen är att dels analysera
hur riskutsatt butiken är, dels att undersöka butikens grundsäkerhet. Resultatet
av riskbedömningen ligger till grund
för bedömningen om butiken omfattas
av försäkringsgivarens premiereduktion
”Säker Butik”.
- Vi är så klart jättenöjda med den nya
försäkringen, säger Annelie.

Annelie Johansson har bytt till den
företagsförsäkring som medlemskapet
i Svensk Servicehandel & Fast Food ger
möjlighet att teckna. En direkt besparing på 13 000 kronor om året blev följden och på köpet fick hon också bättre
villkor.

Frågor om försäkringar
Du vet väl att det finns en
a-kassa även för dig
som är företagare?

Under den här vinjetten kommer vi fortsättningsvis att ta upp frågor som rör försäkringar.
För innehållet svarar vår samarbetspartner Adekvat Försäkring. Det går också bra att
kontakta redaktionen om det är någon särskild fråga du som läsare vill ha belyst.

Hur sårbar är du vid sjukdom?
Många företag inom den svenska servicehandeln är småföretag med några få
nyckelpersoner i verksamheten. Om du
som ägare, eller en viktig medarbetare
till dig, blir långtidssjukskriven kan det
få allvarliga, ibland förödande konsekvenser för ditt företag.
Kanske har du tecknat en privat sjukeller olycksfallsförsäkring som ger din
privata ekonomi kompensation, men
vad händer med ditt företag om du
tvingas vara sjukskriven i sex eller åtta
månader? Har ditt företag resurser att
till exempel betala en extra lön för
en vikarie? Du kanske kan dra ner på
öppentider, men hyror, el-, telefoni och
övriga fasta kostnader måste ju ändå
betalas. Genom att teckna en så kallad
”Sjukavbrottsförsäkring” kan du skaffa
ett skydd för ditt företag vid sjukdom.

www.akassan.com
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Sjukavbrottsförsäkringen lämnar
ersättning till ditt företag i händelse
av att du eller en anställd blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller

olycksfall som berättigar till sjukpenning, sjukbidrag eller förtidspension
och som leder till ett avbrott i verksamheten. Försäkringen gäller även vid
dödsfall. Ersättning lämnas med ett på
förhand fastställt belopp i högst 12
månader. Under de 30 första dygnen
utbetalas ingen ersättning då de dagarna är försäkringens självrisk, så kallad
karens. Arbetsoförmåga vid sjukdom
eller olycksfall måste alltid styrkas med
läkarintyg.
Om du känner en oro kring hur ditt
företag skulle klara sig vid sjukdom,
tveka inte att kontakta oss på:
Telefon: 0470 - 70 40 50
Telefax: 0470 - 74 00 70
E-post: ssf@adekvatforsakring.se
Ni kan även hitta mer information
på vår hemsida, via länken:
adekvatforsakring.se/
svensk-servicehandel-and-fastfood

Läs alltid senaste nytt och allt om våra förmåner på
www.svenskservicehandel.se

