
Forsikring og forebyggelse.
Sådan sørger vi sammen for,
at hjulene ruller

Transport Erhverv

– Med driftstabsdækning sikrer jeres kolleger sig mod tab.
– Ingen begrænsninger på antal km eller på, hvem der kører.
– Tal med os om forebyggelse og sundhed – vend og se mere.

Book et møde  hos din rådgiver eller  læs mere påcodan.dk/erhverv



Erhverv
Transport

Hvilke forsikringer foreslår vi til jer?
Her er udvalgte eksempler på dækninger til transport- og flyttevirksomheder, 
som I bør overveje. Valg af den endelige forsikringsløsning beror dog altid på 
individuel rådgivning, som vores rådgivere står klar til at give jer.

I kan desuden supplere med sundhedsforsikring, sygedriftstab og meget mere 
efter virksomhedens behov.

Basis Udvidet

Køretøjer

Fragtføreransvar

Syge- og retshjælpsdækning

Driftstab på bilen

Lovpligtig arbejdsskade

Erhvervsansvar

Sygedriftstab

Cyber

Sunde ansatte, mindre fravær.
Det handler også om mennesker

Book et møde nu, og kom videre! 

Transportvirksomheder og flytteforretninger 
er tunge brancher. Det kræver en forsikring, 
der altid er klar til at løfte opgaven.

Hjulene skal rulle hele tiden
Hvis køretøjerne holder stille, går forret-
ningen i stå. Tal med os om driftstabs-
forsikring, der kan afbøde konsekven-
serne. Med fragtføreransvar kan vi også 
dække skader på det gods, der bliver 
transporteret. Det er et populært valg 
hos jeres kolleger i branchen.

Alt det rundt om bilerne
Indbrud på lageret, skader på flytte-
gods, der bliver opbevaret, cyberangreb 
på it-ordresystemet og sikring mod 
tyveri – det er alt sammen eksempler  
på områder, der også kan bremse 
omsætningen. Vi rådgiver om det hele, 
inklusiv effektiv forebyggelse.

Godt og sundt arbejdsmiljø
Forestil jer, at en medarbejder får en 
arbejdsskade, der risikerer at sætte 
personen ud af spillet i flere uger, måske 
måneder. Så er det rart med en sund-
hedsforsikring, så der kommer fart på 
behandlingen, og medarbejderen 
hurtigt kan komme på benene igen.

Book et møde hos jeres rådgiver eller læs mere på codan.dk/erhverv. 
Så kan vi rådgive om valg af dækninger, fortælle om forebyggelse af skader i 
jeres branche og beregne en konkurrencedygtig pris på den samlede pakke.
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