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5GODE RÅD FRA 
LOKAL FORSIKRING

Vi ved det godt: Det kan ofte være svært at 
gennemskue forsikringsprodukter og vælge 
den mest fordelagtige løsning.
 
Derfor har vi i samarbejde med vores 
assurandører udarbejdet fem gode råd til 
dine erhvervsforsikringer. Vi håber, de kan 
inspirere dig til at blive klogere på dine 
nuværende og fremtidige forsikringsløsninger. 
 
Hvis du vil vide mere, står vi altid klar med 
yderligere hjælp og rådgivning. Enten på 
telefon, mail eller hvis du ønsker at komme 
forbi til en kop kaffe hos din nærmeste Lokal 
Forsikring.
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RÅD #1

Lovpligtig: Bilforsikring
Har du firma- eller varebil, skal du som minimum have den lovpligtige 
ansvarsforsikring på køretøjet. 

Lovpligtig: Arbejdsskadeforsikring
Hvis du har én eller flere ansatte, skal du have en arbejdsskade-
forsikring. Den dækker dine medarbejdere, hvis de kommer til skade, 
mens de er på arbejde. 

Vigtig: Erhvervs- og produktansvarsforsikring
Vi anbefaler endvidere en erhvervs- og produktansvarsforsikring til 
de fleste virksomheder. Alle indehavere og medarbejdere, selv de mest 
forsigtige, kan ved et øjebliks uopmærksomhed risikere at blive 
ansvarlige for en skade, og rigtig mange produkter eller ydelser, kan 
blive årsag til en produktansvarsskade. 

Desuden kan der ved skader blive rettet meget store økonomiske krav 
mod din virksomhed – eller dig som privatperson, hvis du har et 
enkeltmandsselskab. Her dækker forsikringen også noget så vigtigt 
som juridisk bistand og rådgivning - både ved berettigede og 
uberettigede krav.

Nystartede virksomhedsejere vil oftest gerne vide, hvilke lovplig-
tige forsikringer de som et minimum skal tegne. Men én ting er 
hvad loven siger. Noget andet er, hvad du helt konkret har behov 
for i din virksomhed. Hvis du ikke er forsikret korrekt, kan det i 
værste fald sætte din virksomhed og fremtidige økonomi på spil. 

FORSIKRINGER: NEED TO HAVE ELLER NICE TO HAVE?
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RÅD #2

Overvej følgende:

• Hvad er værdien af din virksomheds løsøre? (Varelager, værktøj mv.)
• Hvilken uforudset udgift kan/vil din virksomhedsøkonomi kunne bære 

i tilfælde af tab? (En selvrisiko på fx 25.000, 10.000 eller måske 
5.000 kr?)

• Tal med din forsikringsrådgiver om mulighederne for selvrisiko i dit 
prisniveau

• Du kan oftest trække en selvrisiko fra i virksomhedens drifts-
regnskab.

SELVRISIKO: HVOR MEGET KAN DIN 
VIRKSOMHEDSØKONOMI BÆRE?

Mange er i tvivl om, hvor høj en selvrisiko de skal vælge. Og om 
det overhovedet kan betale sig med en forsikring. Vi anbefaler, 
at du stiller dig selv spørgsmålet:

Hvor høj en uforudset udgift kan min virksomhed bære?
Hvis dit varelager til en værdi af kr. 100.000 bliver stjålet i dag, 
og du ikke er forsikret, har du så selv råd til at gå ud og købe 
det hele igen i morgen? Eller vil en forsikring med en selvrisiko 
på 5.000 kr. og en forsikringsudbetaling på 95.000 kr. passe 
bedre til din økonomi? Hvor ligger din smertegrænse? 
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ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING:
HVAD SKAL DU EGENTLIG BRUGE DEN TIL?

En erhvervs- og produktansvarsforsikring dækker bl.a.:

• Virksomhedens erstatningsansvar for skader på personer eller ting,
som dine medarbejdere kan forvolde, mens de arbejder for din virk-
somhed

• Virksomhedens erstatningsansvar for skader, som dit produkt eller
din ydelse forvolder på andres person eller ting

• Alt administrativ korrespondance med modparten - også i de tilfælde
hvor virksomheden i sidste ende ikke kan gøres ansvarlig for et krav.

I hvilke situationer er det lige en erhvervs- og 
produktansvarsforsikring bliver aktuel?

Forsikringen kommer blandt andet i spil, hvis dine ansatte eller 
produkter forårsager skader hos kunder - eller samarbejdspart-
nere længere ude i produktionsleddet. Eller hvis kunden tror dine 
ansatte eller dit produkt har forårsaget en skade. I begge 
tilfælde retter kunden henvendelse til dig, og du skal så dæk-
ke skadesomkostningerne eller til en start undersøge, hvordan 
skaden er opstået og hvem der har forårsaget den. Det koster dig 
tid og/eller penge. 

Forsikringen kan også vise sig særlig nyttig i komplekse skades-
sager, hvor din virksomhed rent faktisk er helt uden skyld. 
Berettigede eller uberettigede krav – så hjælper vi dig.

RÅD #3
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RÅD #4

Vælg en nøglepersonsdækning/sygedriftstabs forsikring

Et mere relevant spørgsmål er, om du så har økonomi til at ansætte den 
rigtige kandidat, hvis situationen kræver det? Her kommer en nøgleper-
sonsdækning/sygedriftstab ind. Med denne forsikring får du råd til at 
ansatte en medarbejder i en vigtig stilling i op til 12 måneder, hvis det 
bliver nødvendigt. Det kan give en god ro. Nu ved du, at din virksomhed 
kan klare sig, hvis der skulle ske noget uforudset. Men måske du hellere 
vil være uundværlig?

NØGLEPERSONSDÆKNING
NYHED: DU KAN GODT UNDVÆRES!
Som virksomhedsejer kan man foranlediges til at tro, at man ab-
solut ikke kan undværes. Alt den viden man besidder, al den 
energi, drivkraft og overblik. Det er der sjældent mange andre, 
der kan matche. 

Men vi har godt nyt: Ingen er uundværlig. Og det er din vigtigste 
nøglemedarbejder heller ikke. I tilfælde af fx sygdom er det 
faktisk en reel mulighed, at du kan finde en person, der kan gå 
ind og tage over på vigtige arbejdsopgaver - for en kort eller 
længere periode. Her udbetales et månedligt beløb som du har 
valgt, til at betale for en erstatningsmedarbejder.
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RÅD #5

”End giver Husbond sin Tiener, eller anden, Fuldmagt paa sine 
vegne at forrette noget, da bør Husbonden selv at svare til 
hvad derudi forseis af den, som hand Fuldmagt givet haver, og 
af hannem igien søge Opretning”. 

Vidste du godt, at du hæfter solidarisk for dine medarbej-
dere?  Det betyder, at hvis en af dine medarbejdere uforskyldt 
ødelægger fx et uvurderligt arvestykke hos en kunde, så er det 
som udgangspunkt virksomheden, der er ansvarlig for at dække 
skaden. Eller som man sagde helt tilbage i 1683: 

DEN SKAL DU KENDE: CHRISTIAN D. 5.S LOV

Loven om solidarisk hæftelse er nemlig en af de ældste endnu 
gældende lovbestemmelser. Den stammer helt tilbage fra 
Christian d. 5.s Danske Lov fra 15. april 1683. Og med sådan en 
lov kan det være praktisk med en forsikring.

Det er her en erhvervs- og produktansvarsforsikring kommer ind i 
billedet. Med den er din virksomhed dækket, hvis en af dine me-
darbejdere er så uheldig at ødelægge noget. Det skete i 1683 og 
det sker stadig den dag i dag.
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HVEM ER
LOKAL FORSIKRING?

Vi er kundeejet 
Lokal Forsikring er et gensidigt selskab (G/S). Det 
betyder, at du som kunde er medejer af forsikrings-
selskabet. Vi driver ikke forretning for aktionærens 
skyld - men for din skyld.
 
Vi er Lokale
Vi er dit lokale forsikringsselskab, som dækker 
Sjælland, Fyn og øerne. Vi har 7 kontorer, hvor vi 
altid er klar til at mødes over en kop kaffe. 
 
Vi tilbyder personlig rådgivning
Hos os møder du ikke blot en telefonsvarer eller 
en tast-selv-menu - men mennesker, som er i stand 
til at sætte sig ind i din situation og træffe beslut-
ninger kompetent og hurtigt.

KONTAKT: 

Web: www.lokal.dk
Tlf: 55 75 09 99
E-mail: kundeservice@lokal.com




