
Dansk Erhverv samarbejder med Willis Towers Watson for 
at kunne tilbyde en konkurrencedygtig forsikringsaftale, 
der sparer medlemmerne for tid, giver sikkerhed og skaber 
tryghed.  
 
Overblik over risici 
Willis Towers Watson sætter en virksomheds risici i 
system og skaber et overblik, der gør det muligt at 
prioritere indsatsen. Dansk Erhverv Forsikring tilbyder 
nedenstående forsikringer.

Arbejdsskade 
Arbejdsskadeforsikringen dækker personskader, der 
sker på de ansatte i forbindelse med deres arbejde for 
virksomheden.

Bygning 
Bygningsforsikringen dækker bl.a. brandforsikring, der er 
obligatorisk, hvis bygningen er belånt – forsikringen kan 
også omfatte andre former for bygningsbeskadigelse. 
 
Cyberforsikring 
Cyberforsikringen dækker tab som følge af cyberangreb 
eller systemnedbrud. Forsikringen kan inklu dere et 
beredskab i form af assistance til genopretning af driften 
efter nedbrud.

Diskrimination 
Diskriminationsforsikringen dækker tab ved 
ansættelsesretlige krænkelser som diskrimination, 
chikane, mobning og uberettiget afskedigelse. 

Erhvervs- og produktansvar  
Erhvervs- og produktansvarsforsikringen omfatter det 
erstatningsansvar, som virksomheden kan pådrage sig i 
forbindelse med drift og defekte varer og ydelser.

Erhvervsrejser 
Erhvervsrejseforsikringen dækker overalt i verden 
og dækker udgifter i forbindelse med sygdom, 
tilskadekomst, hjemtransport og skade på bagage. 
 
Kriminalitet 
Kriminalitetsforsikringen dækker tab ved kriminelle 

handlinger som for eksempel underslæb og tyveri. 

Ledelsesansvar 
Ledelsesansvarsforsikringen dækker det personlige ansvar, 
som for eksempel bestyrelsesmedlemmer, direktører og 
ledere hæfter for under udøvelsen af deres hverv. 
 
Løsøre og driftstab 
Løsøre og driftstabforsikringen dækker skader på 
genstande og tab af afkast som følge af, at bygninger og 
løsøre ikke kan anvendes i en periode på grund af skade. 
 
Motorkøretøj 
Motorkøretøjsforsikringen omfatter erstatningskrav i 
forbindelse med skader på personer eller ting, der tilhører 
tredjemand, og kan udvides med en kaskoforsikring.  

Nøgleperson 
Nøglepersonforsikringen dækker tab, hvis en eller flere af 
virksomhedens nøglemedarbejdere ikke kan arbejde i en 
periode på grund af sygdom eller ulykke.

Rådgiveransvar 
Rådgiveransvarsforsikringen dækker erstatningskrav, 
som virksomheden kan blive mødt med som følge af den 
rådgivning, virksomheden har ydet over for sine kunder. 

Sundhedsforsikring 
Sundhedsforsikringen giver virksomhedens medarbejdere 
adgang til rådgivning og hurtig behandling ved sygefravær. 
 
Transport 
Transportforsikringen omfatter skader, der kan ske på 
gods i forbindelse med en transport. 
 
Ulykke 
Ulykkesforsikringen giver erstatning ved ulykkestilfælde, 

der medfører varigt mén eller død.  

  

Kom i gang med Dansk Erhverv Forsikring 
Kontakt Willis Towers Watson og gør brug af dine fordele 
med Dansk Erhverv Forsikring. 

 
Dansk Erhverv Forsikring 
Tryghed, sikkerhed og mere  
tid til jeres kerneopgaver 

Willis Towers Watson, Rundforbivej 303, 2850 Nærum 
Nærum I Aarhus I Aalborg I Middelfart I Holstebro I +45 88 13 97 35

Kontakt Dansk Erhverv Forsikring

https://wis.willis.dk/wis/webinterface?de

