
 

 

 

 

 

 

Forsikringer via BÄKO DANMARK 
 
BÄKO DANMARK har via TimeGruppen indgået samarbejde med Købstædernes 
Forsikring om fordelagtige forsikringer til BÄKO DANMARKS kunder. 
 
Hver bagerforretning har forskellige forsikringsbehov og ønsker til 
forsikringsdækning. Derfor laver Købstædernes Forsikring individuelle 
forsikringsløsninger til den enkelte bagerforretning – det betyder, at du, 
modsat andre gruppeaftaler, aldrig kommer til at betale for mere, end du har 
brug for.  
 
Dog får du som kunde hos BÄKO DANMARK altid disse dækninger med uden at 
betale ekstra: 
 

• Pludseligskade 
• Elskade 
• Hærværk 
• Skilte & markiser 
• Udvendigt produktionsudstyr (f.eks. melsilo) 
• Transport  

 
Købstædernes Forsikring er et af de få selskaber, som har skræddersyet 
produkter til bagerbranchen herunder bl.a. dækning, hvis myndighederne 
lukker forretningen som følge af skadedyr som f.eks. rotter, mus og kakerlakker.  
 
Som kunde hos BÄKO DANMARK opnår du stor rabat på tarifpræmien i 
Købstædernes Forsikring. Et tilbud fra Købstædernes Forsikring er derfor meget 
konkurrencedygtigt på både præmie og dækning. Vi har naturligvis undersøgt 
præmier og vilkår fra andre udbydere af forsikringer til bagerbranchen. Derfor er 
vi overbeviste om at denne aftale vil kunne tilbyde forbedringer – både mht. 
præmie og dækning. 
 
Derudover får du en fast assurandør, så du altid ved, hvem du skal kontakte, 
hvis du har spørgsmål eller ændringer til dine forsikringer. 
 
Som en del af aftalen mellem BÄKO DANMARK og Købstædernes Forsikring, så kan 
du også opnå væsentlige rabatter på dine privatforsikring, hvis du tilgår 
erhvervsaftalen.  

 
 
 
 
 
 
 Købstædernes Forsikring 
- vi er med dig  
 

• Vi er kundernes 
forsikringsselskab. Derfor går 
vores overskud ikke til 
aktionærer men til at forbedre 
vores produkter og give vores 
kunder fair priser.  

 
• Vi har nogle af branchens 

mest tilfredse privatkunder. 
Det har vi, fordi vores rådgivere 
lytter til vores kunders behov. 
Og ikke mindst - vi er der, hvis 
skaden sker  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktpersoner hos 

Købstædernes Forsikring 
 
Sjælland  
Morten Bredning – tlf. 22436395 
 
Sjælland/Fyn 
Kim Kærgård – tlf. 40258939 
 
Syd- Vestjylland/Fyn 
Mikkel Middelhede -  tlf. 22766969 
 
Nord- Østjylland 
Lars Damgaard – tlf. 81811981 
 

Købstædernes Forsikring 
 
Købstædernes Forsikring er sat i verden for at sikre et friere og mere ubekymret liv for 
danskere og danske virksomheder. Det har været vores drivkraft, siden selskabet blev 
oprettet for 255 år siden, og det er i dag mere levende for os end nogensinde. 

Vi er Danmarks største, landsdækkende erhvervs- og privatforsikringsselskab med 
kundeejerskab som selskabsform. Vores mål er at skabe lønsom vækst. Vi er ikke ejet 
af en fond eller aktionærer, og derfor skal vi ikke udbetale vores overskud til 
aktionærer. Vi kan i stedet fokusere på at drive en bæredygtig og sund forretning, der 
kan vokse sig større og stærkere, så vi fremadrettet kan levere effektiv og nærværende 
service og rådgivning – til glæde for vores kunder. 


