
 Restaurangförsäkring
BARA FÖR DIG SOM ÄR ANSLUTEN TILL KROGDIREKT



      ALLT DETTA INGÅR I  
GRUNDOMFATTNINGEN

EGENDOMSFÖRSÄKRING
Försäkringen gäller med allrisk-
omfattning. Det betyder att ersätt-
ning lämnas för plötslig och 
oförutsedd fysisk skada på, eller 
förlust av, företagets egendom. 
Försäkringen omfattar till exempel 
maskiner, inventarier, varor, 
pengar, värdehandlingar, kunders 
och anställdas egendom.

AVBROTTSFÖRSÄKRING
Ersättning lämnas för avbrott i 
verksamheten som kan uppstå till 
följd av en ersättningsbar egen-
domsskada, exempelvis ekonomisk 
förlust om du måste hålla stängt 
efter en brand.

ANSVARSFÖRSÄKING
Om företaget råkar ut för 
skadeståndskrav så hjälper W. R. 
Berkley till att utreda om 
skadeståndsskyldighet föreligger. 
Är företaget skyldigt att betala 
skadestånd sköter W. R. Berkley 
förhandlingarna, talan vid rätte-
gång samt betalar eventuellt 
skadestånd.

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING
Om företaget hamnar i tvist som 
kan prövas av tingsrätt, fastighets-
domstol och andra rättsinstanser 
lämnas ersättning för nödvändiga 
och skäliga ombuds- och rätte-
gångskostnader. Dessutom omfat-
tar försäkringen skattemålstvister.

FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING 
Ersättning lämnas för förlust 
som företaget drabbas av 
genom att en anställd gör sig 
skyldig till förmögenhetsbrott, 
exempelvis förskingring.

KYL- OCH FRYSFÖRSÄKRING 
Försäkringen omfattar varor i kyl 
eller frys och gäller för skada 
genom oförutsedd temperatur-
förändring.

EPIDEMIAVBROTTSFÖRSÄKRING 
Om myndighet stänger verksam-
heten på grund av smitta lämnar 
försäkringen ersättning för det 
avbrott som uppstår.

KRISFÖRSÄKRING
Drabbas en anställd av akut 
psykisk kris i tjänsten på grund av 
rån, hot, överfall eller annan 
traumatisk händelse, omfattar 
försäkringen kostnader för kris-
terapi.

SPILLFÖRSÄKRING
Försäkringen omfattar skada på 
gästers egendom som 
uppkommit genom olycksfall 
med personal inblandad. Till 
exempel om serveringspersonal 
spillt mat på en gästs kläder.

GÄSTERS EGENDOM
Försäkringen omfattar skada på 
eller förlust av gästers 
personliga egendom.

Välkommen till ett dukat bord...
Krogdirekt har i samarbete med Söderberg & Partners samt W. R. Berkley Insurance 
tagit fram en bred och omfattande försäkringslösning. Den är helt anpassad till din 
restaurangverksamhet och ger även dina matgäster ett extra skydd. Erbjudandet 
innehåller en mycket prisvärd grundförsäkring som enkelt kan kompletteras med 
utvalda tilläggsförsäkringar.

handel eller annat uppsåtligt 
våld eller hot då gärningsman är 
okänd eller saknar betalnings-
förmåga.

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

ÖVERFALLSFÖRSÄKRING
Ersättning lämnas för skadestånd 
vid personskada genom miss-



TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING
Komplett reseförsäkring som 
ger egendoms-, läkekostnads- 
och olycksfallsskydd i samband 
med tjänsteresor både inrikes och 
utrikes.

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING      
Olycksfallsförsäkring för din 
personal som ger ersättning vid 
invaliditet och kostnadsersätt-
ning för läkarvård vid plötsligt 
oförutsett olycksfall. Försäkring-
en gäller under arbetstid samt 
resa till och från arbetsplatsen.

SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING
Om personal drabbas av 
olycksfall eller sjukdom som 
leder till en längre tids 
sjukfrånvaro, ersätter för-
säkringen ett valt belopp under 
ansvarstiden. Försäkringen teck-
nas för utvalda personer.

 ÖVRIG INFORMATION 
Försäkringsbelopp, ansvarstider, 
självrisker, särskilda förbehåll, säk-
erhetsföreskrifter med mera 
framgår av särskilt försäkrings-
bevis/brev samt försäkringsvillkor.

INNEHÅLLET I DENNA FOLDER ÄR ENDAST EN FÖRENKLAD SAMMANFATTNING AV FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING. 
FÖR FULLSTÄNDIG INFORMATION BER VI ER KONTAKTA ANSVARIG FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE SOM DU FINNER PÅ BAKSIDAN.

Vill du teckna försäkring 
eller ha mer information?

Krogdirekts grundomfattning

     KROGDIREKTS RESTAURANGFÖRSÄKRING HAR EN MYCKET PRISVÄRD GRUNDOMFATTNING 
OCH ÄR MER OMFATTANDE ÄN MÅNGA ANDRA RESTAURANGFÖRSÄKRINGAR, SE NEDAN TABELL 

Vanlig grundomfattning 
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       TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR 
Om du har behov av ytterli-
gare försäkringsskydd kan du 
komplettera grundskyddet med 
följande tilläggsförsäkringar:

Förmögenhetsbrott



  VILL DU VETA MER ELLER TECKNA FÖRSÄKRING?
Kontakta oss på Söderberg & Partners

Lotta Arén 
Telefon:  
Epost: 

08-700 51 71
charlotte.aren@soderbergpartners.se 

Emil Grankvist 
Telefon:  
Epost: 

08-700 51 81
emil.grankvist@soderbergpartners.se

  SÖDERBERG & PARTNERS
Söderberg & Partners grundades år 2004. 
Bolaget växer för närvarande kraftigt och 
antalet medarbetare uppgår till över 900. 
Söderberg & Partners verksamhet som 
förmedlare och rådgivare regleras av bland 
annat lag (2003:862) om finansiell rådgivning 
till konsulter och lag (2005:405) om 
försäkringsförmedling. 

Vår specialitet är  gruppförsäkringslösningar 
för företag och organisationer.

Mer information finner ni på 
www.soderbergpartners.se/krogdirekt

Adress: Fredsgatan 12
111 52 STOCKHOLM

Telefon växel: 08-700 51 70 
Fax: 08-700 51 79

W. R. BERKLEY INSURANCE 
W. R. Berkley Corporation startades 1967 
av William R. Berkley. Bolaget har 5 800 
anställda fördelat på 47 bolag i hela 
världen. W. R. Berkley koncernen och alla 
dotterbolag är ratade A+ av A.M Best och 
Standard and Poor´s.

  VID SKADA
W. R. Berkley Insurance (Europe) Limited, svensk filial
Adress: Birger Jarlsgatan 22, 4 tr

114 34 STOCKHOLM
Telefon: 08-410 337 00
E-post: skador@wrberkley.com

KROGDIREKT
Krogdirekt är mer än bara bra avtal. Vi hjälper till att skapa lönsamma företag. Vi stödjer 
våra medlemmar med vår gedigna erfarenhet och kompetens, vårt breda nätverk och ett 
stort urval av service och kompetensutvecklande tjänster.

Medlemmar i Krogdirekt samverkar med andra krögare när det gäller inköp, vilket ger 
lägre priser hos leverantörerna, precis som för de stora restaurangkedjorna.

Som medlem i Krogdirekt får du kedjornas stryka och volym samtidigt som du behåller ditt 
oberoende. Krogdirekt finns till för att ge den fristående krögaren rätt förutsättningar att 
klara av en allt mer krävande marknad.

Mer information finner ni på www.krogdirekt.com

KONTAKT
Kontakta oss på Krogdirekt 
E-post: 
medlem@krogdirekt.com 
Telefon: 013-24 48 90

EFTER KONTORSTID OCH AKUTA SKADOR 
Försäkringsbranchens Restvärderäddning 
Telefon:  020-322 322

Mer information finner ni på 
www.wrbeurope.com

Skada vid tjänsteresa 
Gouda Reseförsäkring
Adress: Box 3031

103 61 STOKCHOLM 
Telefon: 08-615 28 00
Fax: 08-753 61 71
E-post: business@gouda-rf.se 
Akut: +45 33 15 60 60




