Premiumportalens Restaurangförsäkring
Offertförfrågan
Kundnummer på Martin & Servera

Företag

Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Postadress

Kontaktperson

Telefonnummer

E-post

Årsomsättning

Öppettider

Antal anställda

Bedrivs nattklubbsverksamhet?

Ja

Ja

Brandskydd

Nej

Nej

(Med brandskydd menas centralkopplat brandlarm)

Egendomsförsäkringens grundskydd omfattar
skador på maskinerier, inventarier och lösöre
upp till 1 000 000 kr.

Önskas höjt belopp

Egendomsförsäkringens grundskydd omfattar
varor upp till 200 000 kr.

Önskas höjt belopp

Ja

Ja

Nej

Nej

Önskad höjning utöver
grundskyddet ( 1 miljon kr)
Kr
Önskad höjning utöver
grundskyddet (200 000 kr)
Kr

Egendomsförsäkringens grundskydd omfattar
vin & sprit upp till 30 000 kr.

Önskas höjt belopp
Ja

Nej

Önskad höjning utöver
grundskyddet (30 000 kr)
Kr

Är ni intresserade av följande tillägg? Kontakta Söderberg & Partners för mer info.
Tjänstereseförsäkring

Ja

Nej

Kollektiv Olycksfallsförsäkring

Ja

Nej

Fastighetsförsäkring

Ja

Nej

Den anställde omfattas av försäkring vid resor i
tjänsten.
Ger ersättning för invaliditet, kostnadsersättning för
läkarvård vid plötsligt oförutsett olycksfall.
Fastighetsförsäkring med allriskomfattning. Brand,
inbrott och vatten.

Nuvarande Försäkringsgivare
Försäkringsgivare

Årsförfallodag

Årspremie

Självrisk

Har ni under de senaste 5 åren haft några skador som resulterat i att försäkringsersättning har utbetalats?
Skadetyp

Datum

Utbetalt

Orsak

Kommentar

Typ av byggnad, (byggnadsklass) där verksamheten bedrivs.
1. Byggnader som påverkas i ringa omfattning av brand och som inte medverkar till
brandspridning. Alla byggnadsdelar (ytterväggar, stomme, tak mellanbotten) av
sten eller betong eller två eller fler mellanbottnar (bjälklag) och alla av sten eller
betong, oavsett utförande av ytterväggar, stomme och tak.
2. Byggnader som påverkas av brand utan att medverka till brandspridning, men
hindrar inte brandspridning i väsentlig omfattning. Alla ytterväggar av sten eller
betong men byggnadssättet är inte hänförligt till klass 1, då fastigheten inte
hindrar brandspridning i väsentlig omfattning. Ex. stål-/plåtbyggnad.
3. Ytterväggar av trä eller trävägg skyddad med revetering.
Byggnaden deltar i brand och som medverkar till
brandspridning.

Övrigt

Offertförfrågan mailas till:
martinservera@soderbergpartners.se

