
Företagsförsäkring
SKRÄDDARSYDD FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I 

SVENSK SERVICEHANDEL & FASTFOOD

Vem bryr sig om personalen utsätts för hot på jobbet?

Vem ordnar advokat om du blir stämd av arga kunder?

Vem hjälper dig att starta om ifall lagret brinner upp?

Läs mer



Vem har de viktigaste försäkringarna 
som ingår i medlemsförsäkringen?
Svensk Servicehandel & Fastfood ger dig en riktigt bra grundförsäkring utan att det 
kostar någonting extra.  Du behöver bara komplettera med tillvalsförsäkringen. Vi har 
inom samarbetsorganisationen Butikerna med över 5 000 medlemmar tagit fram en 
unik försäkring. Tack vare branschorganisationernas varierade verksamheter och 
Butikernas storlek kan vi sprida riskerna och erbjuda de bästa premierna. Vi har  
dessutom anpassat försäkringen för just din verksamhet och erbjuder även ett  
antal tilläggsförsäkringar.

”Vem står för skadestånd om någon blir sjuk 
eller skadad av din produkt?”
ANSVARSFÖRSÄKRING 

Försäkringen skyddar företaget mot skade-
ståndsanspråk som kan uppstå till följd av att 
verksamheten eller sålda produkter orsakar ska-
da på person eller egendom. Vid skadestånds-
krav åtar sig försäkringsgivaren att utreda och 
förhandla om skadeståndets storlek, föra talan 
samt betala det skadestånd som försäkringsta-
garen blir skyldig till.

”Orkar du själv stötta chockad personal om 
din butik blir rånad?”
KRISFÖRSÄKRING

Butikspersonal riskerar att bli utsatta för våld 
och hot av olika slag på sina arbetsplatser, till 
exempel i samband med rån. Krisförsäkringen 
ersätter behandlingskostnad till följd av t ex rån-
skada, överfall eller inbrott. Försäkringen omfat-
tar kristerapi för försäkrad person som drabbas 
av akut psykisk kris. 

”Hur ska du ge mer än bara plåster på såren 
om en anställd blir misshandlad på jobbet?”
ÖVERFALLSFÖRSÄKRING

Om personalen i tjänsten blir utsatt för fysiskt 
våld kan du med överfallsförsäkring få ersätt-
ning för de personskador som uppkommit. Över-
fallsförsäkringen täcker även kostnader för lä-
karvård och förlorad inkomst. 

”Var får du hjälp om en kund halkar och bryter 
benet framme vid kassadisken?”
KUNDOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som 
drabbar kund eller besökare till den försäkrade 
verksamheten. Försäkringen gäller utan själv-
risk.

  INNEHÅLL I KORTHET
DIN KOSTNADSFRIA BASFÖRSÄKRING SOM INGÅR I MEDLEMSKAPET



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.

  INNEHÅLL I KORTHET
FÖRMÅNLIG TILLVALSFÖRSÄKRING

”Vem ersätter hela värdet om varulagret brin-
ner upp?”
EGENDOMSFÖRSÄKRING

Försäkringen är en så kallad allriskförsäkring som 
gäller vid plötslig och oförutsedd skada. Egendo-
men försäkras till fullvärdesbelopp, med begräns-
ningar eller undantag för vissa skador. 

”Hur håller du igång kassaflödet om du tvingas 
att ha stängt?”
AVBROTTSFÖRSÄKRING

Avbrottsförsäkringen skyddar din rörelse och 
lämnar ersättning för avbrott som uppstår till 
följd av en ersättningsbar egendomsskada t ex 
brand. Ersättning lämnas även för avbrott genom 
att leveransavtal ej kunnat fullföljas på grund 
av ersättningsbar brandskada hos kontrakterad 
kund eller leverantör.

”Hur får du råd att betala hyran om kamrern 
försvinner med hela kassan?”
FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING

Försäkringen ersätter skada som anställda i före-
taget gjort sig skyldiga till genom förmögenhets-
brott mot företaget. Försäkringen gäller även för 
skada genom att någon olovligen gör sig skyldig 
till dataintrång enligt datalagen.

”Vem betalar advokaten om du blir indragen i 
en rättstvist?”
RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

Rättsskyddsförsäkringen ersätter försäkrings-
tagarens kostnader för de rättsliga tvister som 
företaget är inblandad i. Försäkringen ersätter 
ombuds- och rättegångskostnader.

TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING

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

SJUKAVBROTTSFÖRSÄKRING

Om den försäkrade drabbas av olycksfall eller 
sjukdom som leder till en längre tids sjukfrånvaro, 
ersätter försäkringen rörelsens fasta kostnader 
under ansvarstiden. Ersättningen kan även an-
vändas till de merkostnader som uppstår om du 
måste anställa någon annan för att driva verk-
samheten vidare.

EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING

Ersätter kostnader för att hålla igång verksam-
heten i efter en egendomsskada. Kan t.ex. vara 
hyra för ersättningslokal. 

EPIDEMIAVBROTTSFÖRSÄKRING

Försäkringen lämnar ersättning för avbrott i verk-
samheten som kan uppstå till följd av smittsam 
sjukdom. Bra för dig med restaurangverksamhet.

VD- & STYRELSEANSVARSFÖRSÄKRING

Försäkringen omfattar försvarskostnader samt 
eventuellt skadestånd vid krav riktade mot VD 
och styrelse.  

FASTIGHETSFÖRSÄKRING

Egendomsförsäkringen kan utökas att även om-
fatta byggnader. Försäkringen gäller med allrisk-
omfattning.

  TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR 

Utöver basförsäkringen som ingår i medlemsav-
giften och tillvalsförsäkringen kan du även teck-
na ytterligare ett antal tilläggsförsäkringar.



  ADEKVAT PLUS
PLUS Medlemsnytta är ett koncept som samlar med-
lemsförmåner inom försäkring, finans och andra pro-
dukter till ett förmånligt utbud för svenska organisa-
tioner och förbund. Våra kunder erbjuds ett anpassat 
utbud som motsvarar medlemmarnas intressen och 
behov. Vi skapar kostnadsfördelar och, om så behövs, 
unika produkter.

Bakom PLUS står Adekvat Försäkring som är ett
oberoende kunskapsföretag inom försäkring och
riskhantering. Vi förmedlar skadeförsäkring och
erbjuder kvalificerad rådgivning inom risk 
management.

Mer information finner du på 
www.adekvatforsakring.se

  VILL DU VETA MER ELLER 
TECKNA FÖRSÄKRING?
Kontakta oss på Adekvat Försäkring
Linnégatan 23
352 33 Växjö
Telefon: 0470-704 050
E-post: ssf@adekvatforsakring.se

Denna folder är endast en sammanfattning av försäkringens innehåll. Vill du veta mer om våra försäkringar kan du gå 
in på Adekvat försäkrings hemsida, www.adekvatforsakring.se. Längst upp till höger klickar du på logga in. Du väljer 
organisation SSF och lösenord medlem. Under rubriken försäkring hittar du försäkringsinformation. För att se ditt 
egna försäkringsinnehav går du till mina sidor och skriver användarnamn samt lösenord som du finner på din faktura. 
För att teckna försäkringen eller få ytterligare information, kontakta Adekvat Försäkring. 

  SVEDEA 
Svedea är ett nischat bolag med en tydlig ambition: 
Att bli nummer ett i de marknadssegment där vi är 
verksamma.

Vi jobbar i första hand med gruppförsäkring för fö-
retag, yrkesgrupper, organisationer och föreningar. 
Våra lösningar skapas med en omfattning, administra-
tion och skadehantering som är optimalt anpassad ef-
ter gruppens önskemål och behov. Vår långa erfaren-
het av anpassade försäkringslösningar tillsammans 
med ett mycket flexibelt försäkringssystem gör detta 
möjligt.

Vårt huvudkontor finns i Stockholm och bakom oss 
står världens tredje största återförsäkringskoncern, 
Hannover Re.

Mer information hittar du på svedea.se 

  VID SKADA
Svedea
Företagsskador
Box 3489
103 69  STOCKHOLM
Telefon: 0771-160 199
E-post: skadorforetag@svedea.se 


