
Søger I en god forsikring
til varer, drift, it og skader?
Så har vi en på lager

Detailhandel Erhverv

– Jeres kolleger forsikrer sig bl.a. mod driftstab og hærværk.
– Har I dækket varelageret i tilfælde af sæsonudsving og uheld?
– Se valgmulighederne på bagsiden, før I satser hele butikken.

BOOK ET MØDE HOS 
DIN RÅDGIVER ELLER 

LÆS MERE PÅ

privatsikring.dk/erhverv



P706263 08.21. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S, Gammel Kongevej 60, DK-1790 København V,  
CVR 2507 1409. Vi udbyder cyberforsikringen 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 og codan.dk/cyber.

Erhverv
Detailhandel

Hvilke forsikringer foreslår vi til jer?
Her er udvalgte eksempler på dækninger inden for detailhandel, 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, sygedriftstab og meget 
mere efter virksomhedens behov.

Basis Udvidet

Lovpligtig arbejdsskade

Erhvervsansvar

Produktansvar

Løsøre

Driftstabsforsikring

Glas og sanitet

Cyber

Forsikring giver handlefrihed:
Sådan vælger jeres detailkolleger

Book et møde nu, og kom videre!

Jeres kolleger ved, hvor vigtigt det er at sikre sig mod  
driftstab, it-problemer, hærværk og arbejdsskader.  
Det har vi indrettet os efter.

En hurtig indsats ved skader
Hos Privatforsikring har vi indrettet 
vores erhvervsforsikring til detail med 
sæsonudsving. Og vi ved, at det tæller 
med en hurtig indsats. Vores driftstabs-
forsikring dækker for eksempel allerede 
fra otte timer i tilfælde af brand eller 
vandskader.

Vi holder åbent når det passer
Vil I sikre omsætningen og være 
forberedt på de udfordringer, detail-
handel kan byde på? Så er næste skridt 
at booke et uforpligtende møde med 
vores rådgiver. Vi holder åbent, når det 
passer jer, og kan sammensætte en 
individuel pakke til en god pris. 

Godt dækket hvor det gælder
Forestil jer, at I har brand eller vand-
skade på lageret, og det viser sig, at I 
er underforsikrede. Derfor er jeres 
kolleger i detail glade for vores under-
forsikringsgaranti. Bemærk: Forsik-
ringssummen skal være korrekt ved 
indtegning/ændring af policen.

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 branche og beregne en konkurrencedygtig pris på den samlede pakke.


