BOOK ET MØDE HOS
DIN RÅDGIVER ELLER
LÆS MERE PÅ
privatsikring.dk/erhverv

Erhvervsejendomme

Erhverv

En alsidig dækning
fra kælder til tage..
Alle typer ejendomme
– Jeres kolleger vælger bl.a. brandforsikring og bygningskasko.
– 4 ud af 5 kunder giver vores rådgivere et 5-tal på en 5-trinsskala.
– Se mere om brancheløsninger til erhvervsejendomme på bagsiden.

Erhverv
Erhvervsejendomme

Tal med os om erhvervsejendomme.
Vi sikrer jer mod tab efter skader
Hos Privatsikring får ejere af erhvervsejendomme en god, bred
basisdækning med mulighed for branchetilpassede tilvalg.

Pludselig trænger der vand ind …
Forestil jer, at der trænger vand ind i
jeres erhvervsejendomme. Det viser sig
at medføre større skader end forventet.
Så er det godt at have en forsikring for
anden bygningsbeskadigelse. Sådan er
det hos Privatsikring, hvor vi kender
jeres branche.

Dækning af ejerens huslejetab
Måske griber en skade så meget om sig,
at lejerne ikke kan benytte deres lejemål
i en kortere eller længere periode, indtil
skaden er udbedret. Så kan vi træde til
og dække ejerens huslejetab, så de
økonomiske konsekvenser ikke bliver
uoverskuelige.

Hvilke forsikringer foreslår vi til jer?
Her er udvalgte eksempler på dækninger inden for erhvervsejendomme,
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
Hærværk og grafitti
Glas og sanitet (bygning)
Skjulte rør
Cyber
Bestyrelsesansvar

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
ejendomme og beregne en konkurrencedygtig pris på den samlede pakke.

Book et møde nu, og kom videre!
P706267 08.21. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S, Gammel Kongevej 60, DK-1790 København V,
CVR 2507 1409. Vi udbyder 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 og
codan.dk/erhverv/forsikringer/direktions-ogbestyrelsesansvar.

Målrettet hjælp når det gælder
Hos Privatsikring kan I sammensætte
en forsikringspakke, der passer præcist
til erhvervsejendomme. Vi følger
forsikringen til dørs med hurtig sagsbehandling og skadeservice, så I
kan have en smidig og professionel
ejendomsdrift.

