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

Klinik

Erhverv

En veldrevet klinik hvor alle
er godt dækket ind.
Det er en sund investering
– Jeres kolleger sikrer sig typisk mod driftstab og tyveri.
– Lad os rådgive om forebyggelse, så klinikken er sikker.
– Sammensæt en skræddersyet pakke – vend og se mere.

Erhverv
Klinik

Forsikring handler om at skabe
en god dag for kunder og ansatte
Med en brancheforsikring fra Privatsikring er klinikken i sikre hænder
– også i tilfælde af skader, tyveri, sygdom og it-angreb.

Overvågning af følsomme data
Forestil jer, at klinikken mister personfølsomme data efter et indbrud eller
efter et angreb i cyberspace. Så er det
vigtigt at overvåge, om de data bliver
misbrugt. Det er en af grundene til, at
jeres kolleger ofte vælger bl.a. en
cyberforsikring hos Privatsikring.

Behandlere kan også blive syge
Hvis en nøglemedarbejder rammes af
sygdom eller en arbejdsskade, kan en
sygedriftstabsforsikring afbøde
konsekvenserne. Tal også med os om
for eksempel sundhedsforsikringer, der
kan bidrage til at mindske sygefraværet.

Hvilke forsikringer foreslår vi til jer?
Her er udvalgte eksempler på dækninger til klinikker og sundhedsvirksom
heder, 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
Sundhedsforsikring
Erhvervsansvar
Retshjælpsdækning
Løsøre
Udvidet klinikdækning
Driftstab
Sygedriftstab
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!
P706270 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.

Tyveri og skader på dyrt udstyr
Vælg den udvidede klinikdækning, hvis
jeres kunder skal være sikret mod tyveri
af ejendele fra venteværelset. Og er der
dyrt udstyr i klinikken, kan vi dække det
i tilfælde af pludselige hændelser.
I kortlægger behovet i fællesskab med
vores rådgiver.

