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

Produktion

God branchedækning af
mennesker og maskiner..
Få en individuel pakke
– Med driftstabsforsikring afbøder du konsekvenserne af skader.
– 4 ud af 5 kunder giver vores rådgivere et 5-tal på en 5-trinsskala.
– Se mere om forsikringer til produktionsvirksomheder på bagsiden.

Erhverv

Erhverv
Produktion

Hold maskinerne godt i gang med
en skræddersyet forsikringspakke
Det værste for en produktionsvirksomhed er, hvis maskinerne går i stå.
Tal med os om en forsikringspakke, der afbøder konsekvenserne.

Bred dækning af jeres maskiner
Forestil jer, at der sker en skade på
produktionsudstyret, så det hele går i
stå. Hvor lang tid kan økonomien holde
til det? Vi ved, hvor vigtigt det er at sikre
produktionen og træder til med hurtig
dækning, hvad enten skaden er indefraeller udefrakommende.

Hvad med it og medarbejderne?
Et cyberangreb kan sætte en stopper for
ordreindgang og dermed produktionen.
Arbejdsskader kan også bremse produk
tiviteten. Derfor tænker vi bredere, når
det gælder brancheforsikring til produk
tionsvirksomheder. En cyberforsikring
kan være en rigtig god investering.

Hvilke forsikringer foreslår vi til jer?
Her er udvalgte eksempler på dækninger til produktionsvirksomheder,
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
Retshjælp
Arbejdsmaskiner
Løsøre
Løsøre under åben himmel
Driftstab
Transportforsiking
Cyber

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!
P706272 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.

Når produkterne skal ud i verden
Jeres kolleger i branchen vælger ofte
en transportforsikring hos os, for så er
varerne sikret. Og en produktansvars
forsikring dækker jeres erstatnings
ansvar ved skader, som jeres produkter
kan forårsage – også flere år efter
levering.

