
Medarbejderne er jeres 
virksomheds største aktiv.
Er I godt forsikret?

Konsulent og rådgivning Erhverv

– Er I optimalt forsikret ved skader og sygedriftstab?
– 8 ud af 10 af jeres kolleger vælger fx cyberforsikring. 
– Læs mere om brancheforsikring til konsulenter på bagsiden.

BOOK ET MØDE HOS 
DIN RÅDGIVER ELLER 

LÆS MERE PÅ

privatsikring.dk/erhverv



P706264 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
Konsulent og rådgivning

Hvilke forsikringer foreslår vi til jer?
Her er udvalgte eksempler på dækninger inden for konsulent- og rådgivnings-
branchen, 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

Retshjælp

Løsøre

Cyber

Vi har lyttet til branchens behov:
Her er de bedste dækninger til jer

Book et møde nu, og kom videre! 

Medarbejderne er virksomhedens største aktiv. Derfor er der 
brug for en forsikring, der er tilpasset jeres hverdag.

Hvad skal I selv overveje?
Hvordan sikrer I jer, at kunderne fortsat 
bliver betjent, uanset hvad der sker?  
Er jeres it-udstyr dækket? Og hvad med 
jer selv: Kan indtjeningen holdes i 
tilfælde af sygdom? Det er en god idé at 
tænke hele forretningen godt igennem, 
så ingen bliver overrasket.

Book et møde og kom videre!
Tag et møde med en af vores rådgivere. 
Vi har mange års erfaring med konsu-
lent- og rådgivningsvirksomheder og 
kan give et godt indblik i, hvordan jeres 
kolleger vælger at forsikre sig. Ud fra 
jeres ønsker tilpasser vi en individuel 
pakke til en attraktiv pris.

Sådan vælger kollegerne
Forestil jer, at I udsættes for hacking 
eller svindel på firmakontoen. Den type 
risici er medvirkende til, at jeres kolleger 
i konsulentbranchen ofte vælger blandt 
andet it-kriminalitetsdækning, så 
forret  ning og indtjening ikke lider skade 
efter et angreb.

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.


