En fleksibel løsning, der kan tilpasses
din virksomheds behov.
Vi kan hjælpe dig med en god forsikringsløsning

Saml dine forsikringsdækninger

Vi ved, at din virksomhed er vigtig for dig og at du gerne vil opleve
tryghed, hvis en skade skulle ske. Uanset hvilken type virksomhed
du driver, så har du brug for en forsikring, der dækker fx dit inventar,
varer, emballage, værktøj, maskiner og sikring mod de meromkostninger eller tab som en skade kan medføre.

Der er flere fordele ved at samle din virksomheds forsikringer ét
sted, bl.a.:
• Hvis der sker en skade, undgår du, at der opstår konflikt mellem
dine forsikringsselskaber i forbindelse med bevisbyrde og
erstatning
• Du sparer tid, besvær og penge ved kun at skulle kommunikere
med et selskab

Trygs erhvervsforsikring er en fleksibel løsning, hvor du i samarbejde med en Tryg rådgiver eller assurandør sammensætter en god
forsikringsløsning, der er tilpasses dine aktuelle behov for tryghed.
Det er vigtigt for os, at du får forsikret de risici, som netop din virksomhed har.
I Tryg oplever vi fx, at visse genstande med mellemrum befinder sig
midlertidigt andre steder i Danmark end på forsikringsstedet.
Derfor er der på Trygs Erhvervsforsikring også dækning i Danmark
med op til 15 % af forsikringssummen, andre steder end på forsikringsstedet.

Virksomheden vokser aldrig fra forsikringen
Virksomheder har det med at vokse. Nyt udstyr kommer til, og
nypriserne på det eksisterende inventar stiger.
På Trygs Erhvervsforsikring behøver din virksomhed ikke vokse fra
forsikringen. Tryg giver dig en sumforhøjelse på 25 % på en række
dækninger.
Hermed undgår du at være underforsikret på disse dækninger og
dermed få reduceret din erstatning, hvis skaden sker.
Du skal selvfølgelig stadigvæk selv holde øje med, at forsikringssummen ikke bliver for lille og er fastsat korrekt fra starten.
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Hvilke dækninger bør altid vælges
Når du har en virksomhed, anbefaler vi dig altid, at du vælger dækning mod brand, tyveri, vandskade og driftstab. Derudover anbefaler vi også, at du tegner en erhvervs- og produktansvarsforsikring,
hvis virksomheden skulle blive gjort erstatningsansvarlig.
Brand
En brand kan betyde omfattende skade på løsøre, værktøj og
maskiner og dermed store økonomiske tab. Tryg dækker ved brand,
lynnedslag og eksplosion, både indendørs og udendørs på forsikringsstedet.
Tyveri
Med en tyveriforsikring er du godt dækket ind ved tyveri, ran
eller røveri, samt hvis der udøves hærværk i forbindelse med et
indbrudstyveri. Desuden får du også netbankstyveri med op til
kr. 5 mio.
Alt efter din virksomheds type stilles der krav til tyverisikring. Disse
sikringskrav er beskrevet ens i hele branchen, og du finder dem på
Forsikring og Pensions hjemmeside.
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Vand
Vand som strømmer ud fra enten synlige eller skjulte rør, kan nå
at lave store skader, selvom man har forsøgt at forebygge. Tryg
dækker genstande i bygning som følge af udstrømning af væske fra
vandrør eller andre beholdere, samt vandskader som følge af skybrud, tøbrud eller storm.
Driftstab og meromkostninger
En skade kan medføre, at du i en periode ikke kan drive forretning,
hvilke kan have store økonomiske konsekvenser. Tryg dækker tab i
omsætninger og dokumenterede meromkostninger som følge af en
dækningsberettiget brand-, vand- eller tyveriskade.
Erhvervs- og produktansvar
Hvis du har med kunder, ydelser, produktioner eller varer at gøre,
kan der ske fejl eller mangler som du kan blive gjort erstatningsansvarlig for.
Tryg dækker dit ansvar for fysiske person- eller tingskader, hvor
virksomheden gøres erstatningsansvarlig for fejl eller mangler ved
et produkt, eller mens I udfører en opgave.
Vi skal gøre opmærksom på, at der kan forekomme undtagelser og
henviser altid til vores betingelser.

Tilpas forsikringen til netop din virksomhed

Drift, meromkostninger og tab:
• Avancetab
• El-forsyningsdriftstab
• Lønomkostninger
• Retshjælp
Netbank og software:
• Netbanktyveri (ved sum over kr. 5. mio.)
• Software (og fejlsøgning)
• Software driftstab
Uden for Danmark:
• Europadækning (for virksomheder i udlandet)
• Løsøre uden for Danmark
Andet:
• Biler tilhørende 3. mand
• Udstillingsforsikring
• Jorddækning for lejer

Åben døgnet rundt
Brand, tyveri og andre skader sker også uden for normal åbningstid
og kræver handling her og nu. Derfor kan du altid få fat på Tryg, hvis
uheldet er ude – også om natten.

Ud over de grundlæggende dækninger, vil din virksomhed ofte have
nogle andre behov for dækning. Vi giver dig her et samlet overblik
over dine muligheder.

Uanset klokkeslæt giver vi dig øjeblikkelig forsikringsmæssig assistance, så driften i din virksomhed igen kan blive normaliseret så
hurtigt som muligt.

Besøg også www.tryg.dk, hvor du kan læse mere om, hvilken forsikringsløsning vi anbefaler til netop din branche.

Hvis der opstår brand eller anden katastrofe, skal du selvfølgelig
altid først ringe 112.

Inden for din bygning:
• Bygningsglas
• Inventarglas
• Pludselige skader
• Sanitet
• Skadedyr

Derefter kan du ringe til vores døgnskade på 70 11 20 20, hvor en
medarbejder kan svare på dine spørgsmål og sende yderligere assistance, hvis du har brug for det.

Udendørs genstande:
• Antenneanlæg
• Hærværk
• Skilte og standere
• Tyveri fra arbejdspladser
• Udendørs løsøre
• Udendørs produktionsudstyr
Maskin- og IT udstyr:
• Køle/dybfrost
• Kølemedie
• Lovliggørelse Maskiner
• Maskin- og IT udstyr
• Maskin- og IT udstyr driftstab
• Maskin- og IT meromkostninger
• Maskin- og IT udstyr uden for forsikringsstedet
Transport:
• Transport af varer og værktøj
• Transport af varer med fragtbrev
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Vi sender eksperter ud til din virksomhed
Ofte skal det gå lynhurtigt, hvis en skade skal begrænses. Derfor
arbejder vi tæt sammen med dygtige eksperter over hele landet, der
kan rykke ud, hvis der bliver behov for det.
Hvad enten der skal fjernes ting efter en vandskade eller dækkes af
efter indbrud, så er hjælpen altid lige om hjørnet, når du er kunde i
Tryg.
Hvis du vil vide mere om Trygs Erhvervsforsikring
Denne beskrivelse indeholder ikke alle oplysninger om vores
Erhvervsforsikring. Vil du vide mere, så tal med en af vores assurandører eller kunderådgivere.
I tilfælde af skade, er det altid de fuldstændige forsikringsbetingelser og den tegnede police, som er gældende som aftalegrundlag i
skadesagen.
Forsikringsbetingelserne tilsendes sammen med policen eller kan
ses under ”Min virksomhed” på www.tryg.dk.

Oplysningerne i dette fakta blad er gældende for 2016 eller indtil nyt faktablad
udgives.

