
“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.”

Velvære

Anbefalede forsikringer
 
Ansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikringen sikrer din for-
retning mod erstatningsansvar for skader på 
personer og ting som du og dine medarbej-
dere er skyld i. Hvis en kunde for eksempel 
falder og kommer til skade i din forretning 
på grund af vådt gulv, er du dækket.

Forsikringen dækker ikke behandleransvar, 
altså skader som er forvoldt af praksissens/
klinikkens medarbejdere under behandling. 
En forsikring for behandleransvar vil typisk 
kunne tegnes gennem din brancheforening.

Løsøreforsikring

Ud over at dække skader som brand (inklusiv 
kortslutning), indbrudstyveri, vandskade 
og driftstab, har forretningen mulighed for 
blandt andet at udvide forsikringen med 
glas- og kummeforsikring, edb-forsikring og 
retshjælp.

Netbankforsikring

Forsikringen bør laves så den dækker net-
bankstyveri 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         

Forsikringen dækker virksomhedens 
ansatte hvis de kommer til skade mens 
de er på arbejde. Hvis du har en enkelt-
mandsvirksomhed, kan du tegne en frivillig 
arbejdsulykkesforsikring så du er dækket.                                                                                                                                          
                                                                                                                                            

Når skaden sker, er det vigtigt at du har de rigtige forsikringer for at holde din praksis/klinik i gang. Vi kender de konsekvenser det har hvis du 
ikke kan bruge dit udstyr på grund af en brand-, vand- eller tyveriskade. Dine ansatte eller dig selv kan også påføre skade på andre eller deres 
ting. Derfor er det vigtigt at være godt dækket, så du er økonomisk sikret. 

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.

Velvære

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
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