
Bliv godt dækket ind
med en brancheforsikring..
Så kan I handle frit 

Engroshandel Erhverv

– Jeres kolleger vælger bl.a. transport- og driftstabsforsikring.
– Vi dækker vareskader, men også it-angreb og -genetablering.
– Se mere om brancheløsninger til engroshandel på bagsiden.

BOOK ET MØDE HOS 
DIN RÅDGIVER ELLER 

LÆS MERE PÅ

privatsikring.dk/erhverv



P706266 08.21. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S, Gammel Kongevej 60, DK-1790 København V,  
CVR 2507 1409. Vi udbyder cyberforsikringen og transportforsikringen 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/transportforsikring.

Erhverv
Engros

Hvilke forsikringer foreslår vi til jer?
Her er udvalgte eksempler på dækninger til engrosvirksomheder, 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 

Driftstab

Transportforsikring

Cyber

Transport, driftstab og udsving:
Få en skræddersyet forsikring

Book et møde nu, og kom videre!

For en engrosvirksomhed er det afgørende at være  
korrekt forsikret, så skader ikke får uoverskuelige,  
økonomiske konsekvenser.

Hvad sker der ved transport?
Jeres varer flyttes flere gange. De bliver 
først fragtet til lageret, og senere bliver 
de sendt af sted igen og distribueret ud 
til kunderne.  Vores transportforsikring 
dækker. For os er det afgørende, at I kan 
holde forretningen i gang, uanset hvad.

Produktansvar og cyberangreb
Vores produk tansvarsforsikring dækker 
jeres ansvar ved skader, som jeres 
produkter er skyld i – også flere år efter 
levering af produktet. Og med cyberfor-
sikringen skærmer vi forretningen  
ved angreb og dækker jeres driftstab. 
Det giver tryghed og handlefrihed i 
hverdagen.

Få en god dækning på lager
Forestil jer, at virksomheden er ude for 
en stor vandskade på lageret? Eller at 
der udbryder brand med store skader 
til følge? Den risiko er en af grundene 
til, at jeres kolleger i branchen vælger 
driftstabsforsikring med dækning fra 
kun otte timer.

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.


