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Privatsikring vil vinde de mindre virksomheder 

Privatsikring har i mange år haft succes med at tilbyde forsikringer til danskerne via de 
lokale pengeinstitutter. Nu vil de tilbyde pengeinstitutternes kunder erhvervsforsikringer 
og har ambitioner om markant vækst på området.  

Fra april har mange af Danmarks mindre virksomheder med op til ni ansatte kunnet købe deres 
erhvervsforsikringer der, hvor de i forvejen oftest får rådgivning: I deres lokale pengeinstitut. 
Forsikringsselskabet Privatsikring tilbyder at dække virksomhedernes typiske forsikringsbehov i 
samarbejde med flere lokale pengeinstitutter. 

”Lokalkendskab betyder rigtig meget for de mindre virksomheder. Derfor er det oplagt for os at 
udnytte vores nære kontakt til lokalsamfundene til at give virksomhederne muligheden for at 
tegne deres erhvervsforsikringer hos os. Desuden har virksomhederne typisk individuelle 
behov, som kræver en tæt kontakt med en rådgiver, der kan skræddersy en løsning til dem. 
Derfor tilbyder vi nu erhvervsforsikringer til virksomheder med op til ni ansatte,” forklarer Mads 
Foged, der er direktør i Privatsikring. 

Carl Pedersen, videadm. direktør i Nordjyske Bank, som er en af Privatsikrings 
samarbejdspartnere, udtaler: ”Nu har vi igennem mange år arbejdet sammen med Privatsikring 
om skadesforsikringer til vores privatkunder, og dette har været til stor glæde for alle parter. 
Derfor er det kun naturligt, at vi udvider samarbejdet til også at gælde forsikringer til vores 
erhvervskunder.” 

Kostbar tid 
En anden væsentlig indsigt bag det nye tilbud fra Privatsikring er, at tid er en kostbar ressource 
hos ejerne af mindre virksomheder. I 2015 gennemførte Codan en undersøgelse, der viste, at 
en tredjedel af ejere af virksomheder med 0-9 ansatte synes, at de bruger alt for meget tid på 
administrative opgaver, samt at mangel på tid er den største barriere for vækst i denne gruppe.  

Mads Foged forklarer: ”Virksomhedsejeren bruge det meste af sin tid på at drive og udvikle 
virksomheden. Administrative ting som forsikring kommer helt naturligt i anden række, og skal 
helst kunne klares så hurtigt som muligt – og gerne det samme sted. Derfor er en vigtig del af 
vores tilbud, at de nu kan samle deres privat- og erhvervsforsikringer samme sted, ligesom de 
kan med deres finansielle forretninger.” 

Et andet tidsbesparende element i Privatsikrings koncept er servicen bilhenter, som går ud på, 
at Privatsikring henter en kaskoskadet firmabil og kører den på værksted med det samme, hvis 
den vel at mærke stadig kan køre. Samtidig leveres en lånebil, så driften i virksomheden bliver 
forstyrret mindst muligt. 

Salget af erhvervsforsikringer er startet op i samarbejde med 16 lokale pengeinstitutter. 
Privatsikring samarbejder samlet set med 38 lokale pengeinstitutter. På baggrund af de positive 
erfaringer og tilkendegivelser, forventer Privatsikring at formidle erhvervsforsikringer sammen 
med mindst 75% af de lokale pengeinstitutter, som forsikringsselskabet samarbejder med, ved 
udgangen af 2017. 
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Om Privatforsikring 
Forsikringsselskabet Privatsikring A/S har indgået et samarbejde med Lokale Pengeinstitutter om tegning 
af forsikringer til privatkunder. Det betyder at du kan ordne dine finansielle forretninger og forsikringer det 
samme sted. Pengeinstituttet tager sig af selve tegningen, og Privatsikring ordner skadebehandlingen og 
alt det forsikringstekniske. Læs mere om Privatsikring på www.privatsikring.dk. 
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