
Sammen passer vi godt  
på din virksomhed
Erhvervsforsikring for dig med 0-9 ansatte



Hvorfor erhvervsforsikring 
fra Privatsikring?

Når det gælder erhvervsforsikringer, har vi 
specialiseret os i mindre virksomheder med 
0-9 ansatte. Det er vores erfaring, at mindre 
virksomheder har mere individuelle behov 
end de store koncerner, og at den personlige 
kontakt er afgørende. Derfor har vi fokus på 
dine ønsker og behov.

Skræddersyet brancheløsning
Hos Privatsikring kan du få en 
erhvervsforsikring, som er skræddersyet til 
din branche og din virksomhed. Vi tror ikke på 
én løsning til alle, men på den bedste løsning 
til hver enkelt. Vi er sammen om at passe 
godt på din forretning. 

Et stærkt fagligt fundament
Hos Privatsikring har du dygtige rådgivere  
til rådighed, som kender forsikringsjura og 
erhvervsforsikringer til bunds. Vi ved, hvad 
du skal være opmærksom på for at blive 
optimalt forsikret og godt dækket ind for  
alle tilfældes skyld.

Mennesker gør forskellen
Vores assurandører kender det lokale 
erhvervsliv, og de er uddannet til at rådgive 
dig. Ikke kun om de store linjer, men også 
inden for de mange små detaljer, der sikrer 
dig en individuel forsikring. Kontakt os,  
og lad os bevise det.

En unik service: Bilhenter 
Din tid er kostbar. Derfor tilbyder vi Bilhenter, 
en unik service, der træder til, hvis din 
firmabil får en kaskoskade. Kan bilen stadig 
køre efter uheldet, henter vi den og kører den 
på et af vores Fordelsværksteder. Du får en 
lånebil, indtil vi returnerer firmabilen.

Har du spørgsmål til 
erhvervsforsikring, kan du  
ringe til vores Kundecenter 
på 70 11 17 07

Vi er specialister i de mindre virksomheder



Som mindre virksomhed er det lokalt forankrede forsikringsselskab som regel den  
bedste samarbejdspartner. Vi er tæt på dig og din hverdag og ser på hver forsikring som  
en unik opgave. Det gør en forskel, når du skal tegne forsikringen, og det er en fordel  
i den løbende rådgivning.

Du kender vores kontaktperson
Privatsikring samarbejder med lokale 
pengeinstitutter over hele landet, og  
derfor kan du få forsikringen gennem en 
kontaktperson, du allerede kender. Det er 
trygt og velkendt – og det forpligter os  
til at yde vores bedste.

Kompetente, lokale assurandører
Privatsikring har også et landsdækkende net 
af assurandører, der har fingeren på pulsen i 
alle regioner og lokalområder. I stedet for et 
stort hovedkontor kommer vi hellere ud i 
landet for at møde vores kunder.

Dialog som det passer dig bedst
Det er aldrig til at vide, hvordan dagen og 
kalenderen hænger sammen i en travl 
hverdag, og derfor er vi fleksible, når vi skal 
mødes. Det kan ske hos dig eller os – eller på 
en lokal café, hvis det passer dig bedre.

Du kan samle privat og erhverv
Hvis du ønsker det, kan du samle dine 
privat- og erhvervsforsikringer hos 
Privatsikring. Så har du kun ét kontaktpunkt 
til alle dine forsikringer og ét sted at få klare 
svar på dine spørgsmål. Kontakt os og  
hør mere.

Den lokale forankring gør den store forskel

Privatsikring er altid  
tæt på dig og din hverdag



Privatsikring tilbyder en bred vifte af forsikringer

Vi har specialiseret os i forsikring  
af følgende brancher:
•  Skønhed, velvære og pleje
•  Design og innovation
•  Engros, handel, service og detail
•  Fremstilling, produktion og installation
•  Håndværk og reparation
•  IT, teknologi og media
•  Oplevelser
•  Sundhed og personlig udvikling
•  Rådgivning, kontor og konsulent 
•  Hotel og restauration
•  Ejendom og udlejning.

Skader på ting og uheld for de ansatte kan give store tab og i værste fald føre til,  
at du må dreje nøglen om. Hos Privatsikring kan du vælge erhvervsforsikringer inden  
for en lang række brancher og få et kompetent med- og modspil i rådgivningen.

Kompetent rådgivning om:
•  Ansvar af enhver slags
•  Arbejdsskade, sygdom og sundhed
•  Bygninger
•  Løsøre
•  Driftstab
•  IT-kriminalitet
•  Biler og arbejdsmaskiner.

Det kan vi forsikre dig for



Ikke to virksomheder er ens, og det er aldrig til at vide, hvordan uheld eller ulykker  
kan ramme. Her har vi medtaget nogle eksempler på, hvordan du kan dække dig ind,  
når tingene ikke går som planlagt. Kontakt os og fortæl om dine ønsker.

… fordi tingene ikke altid går som planlagt

Værd at overveje …

Er du udsat for Anbefaler vi
Sygdom og ulykke 
Du bliver syg eller kommer ud for en ulykke, så 
du ikke kan passe din virksomhed – og mister 
omsætning.

Sygedriftstabsforsikring
Du kan forsikre dig mod manglende 
omsætning ved sygdom. Hos Privatsikring 
får du den bedste forsikring på markedet.

Brand
Dine ting går tabt ved brand, og din virksomhed  
må lukke i kortere eller længere tid. Du mister 
ordrer og indtjening.

Løsøreforsikring, inkl. driftstab
Du får dækket din virksomheds faktiske 
værdier, og du får erstatning for den 
midlertidige lukning.

Andre mennesker og ting
Du kommer til at ødelægge noget hos en kunde,  
eller kunden kommer til skade på et besøg hos 
dig. Du risikerer at skulle betale erstatning.

Erhvervs- og produktansvar med retshjælp  
Vi dækker dig, hvis din virksomhed bliver 
gjort juridisk ansvarlig for en skade på andre 
mennesker eller deres ting.

Computer hacking
Din computer bliver hacket, og din virksomheds  
netbank bliver tømt – eller du får data ødelagt af 
en virus. Uanset hvad, kan det give dig store tab.

IT-kriminalitetsforsikring
Du får dækket tab ved indbrud i din netbank 
eller udgifter til fjernelse af og reetablering 
efter en virus.

En ansat kommer til skade
En af dine ansatte eller medhjælpere kommer til 
skade under arbejdet for dig. Det kan koste dig 
en erstatning.

Arbejdsskadeforsikring
Har du ansatte, skal du ifølge loven have 
en arbejds skadeforsikring. Så får dine 
ansatte dækket udgifter til behandling og 
kompensation, hvis de får varige mén.



Trin for trin
1
Din rådgiver i det lokale pengeinstitut 
sørger for at arrangere et møde med 
en assurandør og sende dine 
kontaktoplysninger, CVR-nummer, 
brancheoplysninger og antal ansatte 
videre til Privatsikring.

2
Du bliver ringet op af assurandøren  
fra Privatsikring inden for to hverdage, 
så I kan aftale tid og sted for et møde, 
som passer dig.

3
For at få mest muligt ud af mødet,  
må du gerne finde dine nuværende 
policer, skadeoplysninger,  
eventuelle bilregistreringer og  
bygningsoversigter frem.

Tre trin for dig, der overvejer at styrke din erhvervsforsikring

Privatsikring gør det til en nem proces for dig, 
hvis du vil sikre dig bedst mulig dækning til 
den bedst mulige pris. Du skal blot igennem tre 
enkle trin, hvis du overvejer at skifte selskab. 

Din første kontakt går via din rådgiver i 
dit lokale pengeinstitut, og så overtager 
Privatsikring resten af processen og den 
efterfølgende rådgivning. 

Har du spørgsmål her og nu, kan du altid ringe 
til Privatsikrings Kundecenter på 70 11 17 07 
og få klare svar.

Det er nemt at skifte 
forsikringsselskab



Når vi har lavet en skræddersyet aftale om 
erhvervsforsikring hos Privatsikring, skal 
du ikke bekymre dig om mere. Vi ordner alt 
papirarbejdet og sørger for at opsige dine 
aftaler hos dit tidligere selskab.

På den måde kan du være tryg ved, at alle 
detaljer bliver gennemgået, og at skiftet 
sker optimalt med hensyn til overgange og 
skæringsdatoer mv. Vi sørger for, at du er 
dækket, indtil dine nye aftaler træder i kraft.

Dine nye policer
Dine nye policer bliver sendt til dig med posten 
eller via e-Boks. Du kan opleve, at de kommer 
på forskellige tidspunkter, fordi vi behandler 
hver forsikring enkeltvis.

Senest 14 dage, før forsikringen træder i  
kraft, har du modtaget de endelige vilkår, så du 
er opdateret på de fremtidige betingelser  
og dækninger.

Vi ordner alle detaljerne for dig

Du skal ikke bruge  
tid på det praktiske



P709012A 07.17. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S, CVR 2507 1409. Vi er medlem af Garantifonden, 
der dækker krav om forbrugerforsikringer i tilfælde af konkurs. Vi tager forbehold for trykfejl og dækker 
med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser. Se betingelserne på 
privatsikring.dk. 

Har du brug for at tale med 
Privatsikrings skadekontor, kan 

du altid ringe til os på

70 11 17 07
Du kan også læse mere på 

privatsikring.dk

Forsikringsselskabet  
Privatsikring A/S 

Gammel Kongevej 60 
DK-1790 København V

Telefon 70 11  17 07 
privatsikring.dk


