
En god forsikring giver
sikkerhed og ro i maven.. 
For bestyrelse og beboere

Boligforening Erhverv

– Mange vælger udvidet dækning for at være på den sikre side.
– 4 ud af 5 kunder giver vores rådgivere et 5-tal på en 5-trinsskala.
– Se mere om erhvervsforsikring til boligforeninger på bagsiden.

BOOK ET MØDE HOS 
DIN RÅDGIVER ELLER 

LÆS MERE PÅ

privatsikring.dk/erhverv



P706268 08.21. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S, Gammel Kongevej 60, DK-1790 København V,  
CVR 2507 1409. Vi udbyder cyberforsikringen og bestyrelsesansvarsforsikringen i samarbejde med  
Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638. Vi tager forbehold for trykfejl og dækker med de forbehold og  
undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser. Se forsikringsbetingelserne på  
privatsikring.dk, codan.dk/cyber og codan.dk/erhverv/forsikringer/direktions-ogbestyrelsesansvar.

Erhverv
Boligforening

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

Basis Udvidet

Bygningsbrand

Huslejetab

Hus- grundejeransvar

Bygningskasko

Glas og sanitet

Skjulte rør

Cyber

Bestyrelsesansvar

Hold fokus på et godt sted at bo.
Så dækker vi alt det uventede

Book et møde nu, og kom videre!

Bestyrelse og beboere i boligforeninger er sammen om  
at skabe et godt miljø. En god og bred forsikringsdækning  
spiller en vigtig rolle.

Tænk også på skjulte skader
Ud over dækning ved bygningsbrand 
og vandskader ved vi af erfaring, at et 
område som skader på skjulte rør  
kan være en kilde til bekymring i 
boligforeninger. Tal med os om en 
dækning, der minimerer gener og tab. 
Vi kan dække reparation af utætheder 
og brud.

Alt det omkring ejendommen
Mursten og installationer er én ting. 
Men hvad med skader på foreningens 
løsøre samt hærværk og graffiti?  
For ikke at tale om bestyrelsesansvar 
og cybersikkerhed? Ikke to foreninger 
er ens, og derfor kan I vælge ekstra 
dækninger til og fra hos Privatsikring.

Når vejret kan koste penge
Forestil jer, at der stiger grundvand eller 
kloakvand op efter et skybrud. Eller at 
der trænger fygesne ind på loftsetagen. 
Så er det godt at have en forsikring for 
anden bygningsbeskadigelse. Sådan  
er det hos Privatsikring, hvor vi kender 
jeres branche.

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


