
“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 virksom-

heden mod erstatningskrav som følge af 
skader opstået i forbindelse med arbejdets 

udførelse. For eksempel hvis en ansat eller 
kunde falder og kommer til skade på grund 
af vådt gulv.

Produktansvar er det ansvar producent og 
mellemhandler kan blive idømt når defekte 
produkter forvolder skader på personer 
eller ting. Som producent er I objektivt  
ansvarlige for personskader. Det betyder at 

det er uden betydning om I har begået en 
fejl eller ej. I bærer ganske enkelt det fulde 
ansvar for de produkter I sælger. Selv flere 
år efter at produktet er solgt, kan I blive 
pålagt et erstatningsansvar. 

Reglerne om produktansvar er komplicere-

de. Derfor er det klogt at søge rådgivning 
om den rigtige dækning hos os.

Løsøreforsikring

Vi anbefaler altid en dækning mod brand, 
tyveri, vandskade og driftstab. Disse dæk-

ninger sikrer varelager, maskiner og inventar 
samt de driftstabs- og meromkostninger der 
kan forekomme hvis du eksempelvis for en 
periode ikke kan drive virksomhed på grund 
af en skade.

Maskinkaskoforsikring

Forsikringen dækker større produktions- 
maskiner der ejes, lejes eller leases, i til-
fælde af at der opstår en pludselig skade. 
Forsikringen kan udvides med maskindrifts-
tab der dækker dokumenteret tab, for  
eksempel hvis en uundværlig maskine går  
i stykker.   

Netbanksforsikring         

Forsikringen dækker netbankstyveri med op 

til 2 mio. kr.   

Bygningsforsikring 

Forsikringen bør laves så den dækker skader 
sket ved brand (inklusiv kortslutning), storm, 
vandskade med mere. Du kan tilvælge yder-
ligere dækninger, for eksempel svampe- og  
insektforsikring, udvidet rørskade og hus- 
ejeransvar.

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring         

Dækker virksomhedens ansatte hvis de  
kommer til skade mens de er på arbejde. 
Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, 
kan du tegne en frivillig arbejdsulykkes- 
forsikring, så du er dækket.                                                                                                                                          
                                                    

Når skaden sker, er det vigtigt at du har de rigtige forsikringer for at holde din virksomhed i gang. Som producent er det vigtigt at maskiner er i 
drift. Vi ved også at dine medarbejdere har stor værdi for dig, og vi kender de konsekvenser som et driftsstop kan have for dig. Vi skræddersyr 
forsikringer til netop din virksomhed.

Produktion

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


