
“Din virksomhed er noget særligt. Vi tager os tiden til 

at lære den at kende. Så ved vi at du har den rigtige 

forsikring. Sådan har vi altid gjort det.”

Anbefalede forsikringer

Ansvarsforsikring

En erhvervsansvarsforsikring sikrer virk-

somheden mod erstatningskrav som følge 
af skader opstået i forbindelse med arbejde 

for andre.  Det kan for eksempel være hvis 

I kommer ind til en kunde og slæber snavs 
med ind der ødelægger et gulvtæppe.

Produktansvarsforsikringen sikrer samtidig 
virksomheden mod det ansvar som virk-

somheden kan pådrage sig for skade på 

personer eller ting der skyldes defekt ved et 
produkt eller en ydelse som virksomheden 
har leveret.

Løsøreforsikring

Ud over at dække skader som brand (inklusiv 

kortslutning), indbrudstyveri, vandskade og 
driftstab har virksomheden mulighed for 
blandt andet at udvide forsikringen med 
retshjælp og netbanksforsikring.

I kan også vælge at udvide med en arbejds-
pladsdækning som blandt andet dækker 

indbrudstyveri fra virksomhedens arbejds- 
plads, skurvogn eller container samt tyveri 
af skurvogn og container.

Transportforsikring

Transportforsikringen dækker værktøj og 
varer i egne varebiler mod brand, færdsels- 
uheld og tyveri.   
                    

Bygningsforsikring         

Forsikringen bør laves så den dækker skader 
sket ved brand (inklusiv kortslutning), storm, 
vandskade med mere. Du kan også tilvælge 

yderligere dækninger, for eksempel svampe-  
og insektforsikring, udvidet rørskade og hus- 
ejeransvar.    

Biler og arbejdsmaskiner 

Ansvarsforsikringen er lovpligtig for alle 
registrerede køretøjer. Hvis du har arbejds- 
maskiner som bruges på Færdselslovens 
område, skal maskinen også være forsikret 
for ansvar. Ud over ansvarsforsikring kan du 
vælge en kaskoforsikring som dækker skader 

på egen bil/arbejdsmaskine. 

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring         
Forsikringen dækker virksomhedens ansatte 
hvis de kommer til skade mens de er på 
arbejde. Hvis du har en enkeltmandsvirk-

somhed, kan du tegne en frivillig arbejds- 
ulykkesforsikring, så du er dækket. 

Når skaden sker, er det vigtigt at du har de rigtige forsikringer. Tyveri af værktøj fra arbejdsplads og bil kan udgøre en stor risiko for din  
virksomhed. Dine ansatte eller dig selv kan også påføre skade på andre eller deres ting. Vi kan lave en forsikringsløsning som passer præcist  
til din virksomhed.

Virksomheder har det med at vokse. Derfor tilbyder vi en underforsikringsgaranti på 20 % på en række dækninger uden at det koster dig mere. 
Der er tale om underforsikring når forsikringssummen er mindre end de forsikrede genstandes værdi. Med en underforsikringsgaranti er du 
sikret for skader for op til 20 % mere end værdien af dine forsikrede genstande. Husk dog at du altid skal kontakte os ved større ændringer.

Håndværker

Thyparken 16, 7700 Thisted  
96 19 45 00  
post@thistedforsikring.dk

Dalgas Plads 4A, 7400 Herning  
96 19 46 00  
herning@thistedforsikring.dk

www.thistedforsikring.dk/erhverv


