HORESTA forsikringsaftale

I giver kunderne unikke
oplevelser – vi giver jer
unikke forsikringstilbud
Særlige fordele for medlemmer af Horesta
yy Dækning af tyveri fra receptionen – også af rede penge
yy Udendørs løsøre er automatisk meddækket – fx cafémøbler og parasoller

Giver I af og til gode kunder og
større selskaber noget særligt –
og til specialpris? Sådan får I det
hos os …

yy Driftstabsdækning ved infektionsskader i køkkenet
yy Skadedyrsforsikring dækker også for væggelus
yy Dækning af omkostninger til nye nøgler og låse efter indbrud eller y
tyveri af nøgler
yy Rabat på alle erhvervsforsikringer

Derfor er Topdanmark
det rigtige valg

Andre gode grunde til at vælge Topdanmark

}}

yy Skadeservice med døgnberedskab sikrer, at I hurtigt kan åbne igen efter en
skade

Altid åbent: Døgnet rundt,
året rundt

}}

Hurtig skadehjælp:
Anmeld nemt og hurtigt
online eller i telefonen

}}

Digitalt overblik i
Mit Topdanmark: Tjek
forsikringer og se status
på skader online

yy Årligt servicetjek sikrer, at I altid er ordentligt dækket ind
yy Vi giver jer underforsikringsgaranti på op til 25 % ud over den valgte y
forsikringssum
yy I betaler kun én selvrisiko pr. skade, selv om de fleste skader berører flere y
forsikringer (typisk både bygning og løsøre)

To idéer til gøre dine forsikringer endnu bedre
yy Skadedyrsforsikring – dækker skader på ting og bygninger, rengøring og
driftstab, hvis I må holde lukket pga. eksempelvis rotter. Særligt for Horestas
medlemmer er skadedyrsforsikringen udvidet til også at dække væggelus.
yy Netbankforsikring – elektroniske indbrud er et stigende problem og banken
dækker ikke hacking af virksomheders netbankkonti. Derfor bærer I selv tab
efter indbrud i jeres netbank. Som medlemmer af Horesta får I 20 % rabat på
vores Netbankforsikring.

Kontakt
Skal vi give dig et tilbud, y
eller har du spørgsmål til
forsikringen?

8678-1 01.17 CVR-nr. 78416114

Ring 70 15 85 85
eller skriv til
e-kundeoest@topdanmark.dk

