Dansk Detail

Skræddersyet
forsikring til dig i
detailbranchen

Rabat på alle erhvervsforsikringer og 24-timers skadeservice, der hjælper
din virksomhed hurtigt i gang igen efter en skade
Dansk Detail og Topdanmark har i fællesskab udviklet en forsikring, der passer til de specielle behov, du har som detailhandlende.

Særlige fordele for medlemmer af Dansk Detail

Kontakt
Skal vi give dig et tilbud, eller har
du spørgsmål til forsikringen?
Ring 70 15 85 85 eller skriv til
erhvervkundecenter@topdanmark.dk

yy Par-/sætdækning af beklædning, som sikrer, at hele sættet er dækket, hvis den ene
del bliver beskadiget
yy Varemærkeklausul, som sikrer, at beskadigede mærkevarer ikke kan videresælges
på et kræmmermarked
yy Garanti mod underforsikring på op til 25 % af forsikringssummen, så du ikke behøver
at bekymre dig, hvis du tager et stort parti varer hjem
yy Tricktyveri-, hærværks- og graffitidækning
yy Overskudsdeling, som du får glæde af, de år der er overskud
yy Udstillingsforsikring sikrer, at udstillingsgods og standmateriale er dækket
yy Gratis medforsikring af skilte, markiser og parasoller

Gør forsikringen endnu bedre for dig og dine medarbejdere
Vores arbejdsskadeforsikring dækker dig og din medhjælpende ægtefælle på samme måde, som
dine ansatte er dækket. I får også adgang til psykologhjælp ved røveri.

8481-5 09.18 CVR-nr. 78416114. Priserne gælder for 2018

Med en sygedriftstabsforsikring dækkes virksomhedens økonomiske tab i tilfælde af, at du selv
eller en nøglemedarbejder bliver sygemeldt.
Ved at købe en sundhedsforsikring kan du sende syge medarbejdere uden om ventelisterne og få
dem hurtigt tilbage på arbejde – vi klarer regningen.

Derfor skal du
vælge os
yy Skadehjælp 24/7: Anmeld
nemt og hurtigt online eller i
telefonen
yy Digitalt overblik i Mit
Topdanmark: Tjek forsikringer
og se status på skader online
yy Tilfredse kunder: Tusinder af
gode historier på Trustpilot
siger det hele
Få gavn af vores erfaringer
Vi ved en masse om skader
— hvordan du undgår nogle og
begrænser andre.
>>Læs vores gode råd

Omkostningerne efter et virus- og hackerangreb er dækket med vores cyberforsikring. Vi stiller
ekspertrådgivning til rådighed, som sikrer, at virksomheden får den korteste og hurtigste vej
tilbage til normal drift.

Dette er et markedsføringsmateriale, hvor der ikke er plads til alle
detaljer om forsikringen.

