
En brancheforsikring 
giver ro til det vigtigste:
at forkæle gæsterne

Hotel & Restaurant Erhverv

– Vi dækker driftstab allerede otte timer efter, at skaden er sket.
– Vi dækker alt fra køl og frys til skadedyr og cyberangreb.
– Se mere om valgmuligheder til hotel og restaurant på bagsiden.

Book et møde  hos din rådgiver eller  læs mere påcodan.dk/erhverv



Erhverv
Hotel & Restaurant

Hvilke forsikringer foreslår vi til jer?
Her er udvalgte eksempler på dækninger inden for hotel og restaurant, 
som I bør overveje. Valg af den endelige forsikringsløsning beror dog altid på 
individuel rådgivning, som vores rådgivere står klar til at give jer.

I kan desuden supplere med sundhedsforsikring og andre typer af forsikring 
efter virksomhedens behov.

Basis Udvidet

Lovpligtig arbejdsskade

Erhvervsansvar

Produktansvar

Løsøre 

Driftstab

Skadedyrsdækning

Køle- og dybfrostdækning

Markise og baldakin

Glas og sanitet

Cyber

Tænk på forsikring og forebyggelse.
Så er I klar til at få en god sæson

Book et møde nu, og kom videre! 

Hos Codan har vi et tæt samarbejde med hotel- og restaura tions-
branchen. Lad os rådgive jer om den optimale dækning.

Skræddersyet dækning
Har I en god produktansvarsforsikring? 
Er jeres driftstabsforsikring på plads? 
Hvad med skadedyr i jeres lokaler? 
Eller cyberangreb fra it-kriminelle på 
nettet? Sammensæt en pakke hos 
Codan, så I kan koncentrere jer om 
gæsterne.

Tal med os om forebyggelse
Den bedste skade er naturligvis den,  
der aldrig sker. Takket være vores 
årelange erfaring med jeres branche kan 
vi rådgive om at undgå brand, arbejds-
skader, indbrud og skadedyr. Det kan 
forebygge hændelser, som kan skade 
virksomhedens gode ry.

Hurtig indsats ved skader
Forestil jer, at der sker et indbrud i jeres 
lokaler. Tyvene har travlt og hærger 
køk ken og reception med betydelige 
skader til følge. Her træder Codans 
driftabs-  forsikring til og dækker 
allerede fra otte timer, så I hurtigt kan 
slå dørene op igen og byde gæsterne 
velkommen tilbage.

Book et møde hos jeres rådgiver eller læs mere på codan.dk/erhverv.  
Så kan vi rådgive om valg af dækninger, fortælle om forebyggelse af skader i 
jeres branche og beregne en konkurrencedygtig pris på den samlede pakke.

C706269 04.22. Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, DK-1790 København V, CVR 41963948,  
T 33 55 55 55. Vi tager forbehold for trykfejl og dækker med de forbehold og undtagelser, der følger af  
policetekster og forsikringsbetingelser. Se forsikringsbetingelserne på codan.dk/erhverv/forsikringer.


