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

Håndværk

Individuel dækning ved
tyveri og sæsonudsving.
Det er godt håndværk
– Håndværkere har ofte skiftende behov hen over sæsonen.
– Tyveri af værktøj og skader på bilen skal være godt dækket.
– Se mere om brancheløsninger til håndværkere på bagsiden.

Erhverv

Erhverv
Håndværk

Det rigtige værktøj til opgaven:
Skræddersyet brancheforsikring
Vi ved, hvor sikkerhedsskoen trykker for håndværkere.
Derfor har ca. 3.000 af jeres kolleger valgt samme
erhvervsforsikring.

Skader, tyveri og transport
Forestil jer, at kassevognen bliver tømt
for værktøj natten over. Eller at den
pludselig skal på værksted. Vi stiller en
lånebil til rådighed, hvis du har kasko på
bilforsikringen. Der er mange ting, der
kan sætte en stopper for jobbet,
medmindre I har en forsikring, der kan
handle hurtigt og hjælpe her og nu, når
kunden står og tripper.

Godt dækket i hele sæsonen
Ændrer jeres forsikringsbehov sig hen
over sæsonen? Det gør de ofte for jeres
kolleger, og derfor kan I løbende
tilpasse forsikringerne hos Privatsikring.
Så er I altid godt dækket ind – uden at
betale for meget for jeres forsikring i de
perioder, hvor der ikke er behov for det.

Hvilke forsikringer foreslår vi til jer?
Her er udvalgte eksempler på dækninger til håndværksvirksomheder,
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
Transport til og fra arbejde
Erhvervsansvar
Produktansvar
Behandling og bearbejdning – Produktansvar
Transportdækning – egne ting i egne biler
Sygedriftstab

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.

Book et møde nu, og kom videre!
P706265 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.

Forsikring er også håndværk
Vi ser det som godt håndværk at
sammensætte en brancheforsikring,
der støtter jeres forretning og træder
hurtigt til, når det kræves, med bl.a.
transportforsikring, lånebil på kasko
forsikringen og gode råd om forebyggelse. Tag et uforpligtende møde med
vores rådgiver, og kom videre.

