12 gode råd
til dine forsikringer
Er jeg korrekt forsikret?
Får jeg den nødvendige hjælp, når der sker noget?
DTL´s faste forsikringspartner If giver her 12 gode råd til,
hvad der er vigtigt at forholde sig til,
når du snakker forsikringer.

1. Aftal et møde
Uanset om du vil skifte forsikringsselskab eller ej, kan det være en god investering at aftale et møde
med et nyt selskab. Det tager lidt tid, men det er enklere at tage beslutningen, når du er oplyst om
vilkår, muligheder og dækninger. Det handler ikke kun om pris. Hele pakken er vigtig. Du kan også
blive opmærksom på mangler i din nuværende dækning, som du kan få rettet op på. Både lovgivning
og din vognpark kan have ændret sig siden sidst.

2. Tillidsfuldt samarbejde
Når du mødes med en forsikringsrådgiver, er ønsket at opbygge et solidt og tillidsfuldt samarbejde.
Lad rådgiveren se dine policer igennem. Der kan være mangler i de nuværende forsikringsdækninger. Det er ikke ensbetydende med, at dit nuværende selskab har glemt/overset noget, men lovgivning
kan være ændret eller du kan have fået nye risici, som ikke er blevet oplyst til dit forsikringsselskab.
Skjul priserne, hvis du ønsker det.

3. Lange eller korte aftaler
En del selskaber arbejder med flerårige aftaler for erhvervskunder. Det kan opleves tidsbesparende,
at der går længe inden, du behøver spekulere over forsikring igen. Omvendt betyder det også, at du
er bundet i op til fem år, hvis nu en bedre aftale skulle dukke op i mellemtiden. Husk at tage stilling
til, om fleksibilitet betyder noget for dig.

4. Oplys skadehistorik
Det er væsentligt, at forsikringsselskabet kender den risiko, de indtegner til. Jo bedre de kender dig
og din skadeudvikling, og hvad du evt. gør for at undgå skader, jo bedre samlet løsning opnår du på
den lange bane.

5. Korrekt nyværdi
Vær omhyggelig med at tjekke om den nyværdi, du har oplyst på dine køretøjer, arbejdsmaskiner og
kraner står korrekt anført på dine policer. Står nyværdien lavere, risikerer du at få mindre erstatning
end forventet i forbindelse med en skade.

6. Selvrisiko
Er uheldet ude, skal du betale en del af skaden selv. Beløbet, som du skal betale, hedder selvrisiko.
Jo højere din selvrisiko er, jo lavere bliver prisen på din forsikring. Det første, du skal vurdere, når du
skal bestemme din selvrisiko, er hvor stor en risiko, der er, for at du får en skade. Det andet, du skal
gøre, er at være realistisk i din vurdering og vurdere, hvordan en højere selvrisiko passer ind i din
økonomiske situation.

7. Hurtig assistance
Er tid en vigtig faktor for din virksomhed? Tjek om dit selskab arbejder med digitale opgørelser, der
kan sendes fra værkstedet samme dag, og dermed begynde skadeshåndteringen med det samme.

8. Personlig rådgiver
Tilbringer du det meste af din tid på vejene, kan det være svært at klare sagerne over mail. Foretrækker du en personlig rådgiver, som kan fanges over telefonen, så prioritér det. Det forkorter ofte
forløbet, når du og rådgiveren kender hinanden lidt på forhånd.

9. Online overblik
Vægter du at have et samlet overblik og nem adgang til dine forsikringer? Nogle selskaber har login
til ”Mine Sider” online, så du kan håndtere alt fra forsikringer, skader og betalinger, når det passer
dig.

10. Rådgivergaranti
Det er i skadesituationen, at tilliden til forsikringsselskabet virkelig står sin prøve. Tjek om dit forsikringsselskab giver garanti for korrekt rådgivning. Så kan du undgå at havne i en situation, hvor din
skade ikke er dækket, hvis du kan påvise, at det skyldes mangelfuld rådgivning.

11. Second opinion
Forsikring kan være kompliceret, og der kan opstå situationer, hvor parterne ikke ser éns på situationen. Har det betydning for din tryghed, at din sag kan blive revurderet, hvis du ikke er enig? DTL og If
har etableret et fælles skadesudvalg. Er en sag endt i uenighed, behandler skadesudvalget sagen og
overlader det sidste ord til DTL.

12. Både erhverv og privat
Der kan være tid og penge at spare ved at samle din forsikringer ét sted. Det sker ofte, at en og
samme skade/ulykke griber ind i flere forsikringsdækninger, og så skal du ofte kun betale selvrisiko
for én af forsikringerne. Overvej også om personforsikringer, sundhedsforsikring, driftstabsforsikring,
speditøransvar, dækning for skade på lånt løftegrej og tegning af syge-/rets-hjælp ved chauffør i
udlandet er relevante for din virksomhed.

Kontakt din
DTL-specialist

Vil du vide mere...
Vi rådgiver via telefon mail og møder dig lokalt.
Du kan altid ringe til vores specialister på: 70 12 12 32,
eller besøge if.dk/DTL
Dine medlemsfordele
• Personlig rådgivning
• Garanti for dækning
• Skadebuffer
• Rabat på private forsikringer

