Professionel rådgivning
og sparring
Skaber værdi for din virksomhed

Vi ser gerne, at du har høje
forventninger til os
Siden 1996 har Dansø rådgivet og sparret med virksomheder for at af

Hos Dansø finder du forsikringsmæglere med forskellige baggrunde

dække deres forsikringsbehov og sikre den bedste forsikringsdækning.

og interesseområder – og et samlet kompetenceområde, der dækker

Vores udgangspunkt er et grundlæggende ønske om at udføre rådg

meget bredt.

ivning i høj kvalitet på baggrund af en stor faglig

Det afspejler sig i vores kundeportefølje, der spænder vidt inden for er

viden og indsigt. Derfor stiller vi selv store

hvervs- og industrivirksomheder, offentlige institutioner og offentlige virk

krav til vores forsikringsmæglere.

somheder samt landbrug.

Vi forventer, at du stiller samme
høje krav til vores rådgivning
og service, som vi selv gør.
Dine forventninger er med til
at skærpe os, og giver os et
yderligere incitament til at kva
litetssikre vores ydelser.
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Vi er forhandlingslederen
på markedsledende
områder
Vi har over de senere år oparbejdet meget store porteføljer af
kunder inden for flere specifikke områder.
Vores store portefølje inden for disse områder giver os sammen
med vores kunder mulighed for at forhandle og produktudvikle
nye, bedre og ofte også billigere forsikringsdækninger.
Forsikring af vindmøller og forsikring af landbrug er to af de om
råder, hvor vi er markedslederen i Danmark, og på flere øvrige
områder er vi blandt de største, og sætter os gerne i førersædet
for at vise en retning, der giver bedre og billigere forsikringer
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Vi tager initiativet
– du bestemmer

Din uvildige
partner over for
forsikringsselskabet
Som forsikringsmægler er vi helt på din side, og vi arbejder 100 %
sammen med virksomhedens ledelse om at varetage virksomhedens

Forsikringsmarkedet og vores kunder er i konstant udvikling. Derfor er det vig

forsikringsinteresse bedst muligt. Det giver jer en klar fordel.

tigt, at vi tager initiativet i vores samarbejde. Vi indkalder dig til møder om nyt på
forsikringsmarkedet, og vi søger oplysninger om udviklingen i din virksomhed, så

Det gælder både ved forhandlinger med selskaberne om præmiestør

forsikringsdækningen for alle aktuelle risici altid er som ønsket.

relser og forsikringsbetingelser og ved uoverensstemmelser omkring
aktuelle skadesituationer, hvor vores faglige viden og erfaring kommer

Hvis vi vurderer, at udviklingen i markedet kan føre til en bedre eller billigere

din virksomhed til gode.

forsikringsløsning for din virksomhed, så tager vi initiativ til et møde, hvor vi kan
drøfte, om din virksomheds forsikringsportefølje med fordel kan sendes i udbud.

Vores specialviden om forsikringer og forsikringsforhold sikrer dig en
professionel rådgivning med udgangspunkt i din virksomheds unikke

De forskellige initiativer afvejes individuelt efter virksomhedens størrelse, komplek

interesser.

sitet og udviklingshastighed.

04

05

Risikoanalyse og forsikring
Vi går i dybden
Risikoanalyse

Risikoanalyse

Skadebehandling

Forsikringsplan

Risikoanalyse……………
Forsikringsplan

Risikoanalyse

Skadebehandling

Nyhedsinfo

Udbud

Nyhedsinfo

Udbud

Skadebehandling

Forsikringsplan

Forsikring i Udlandet

Forsikringsplan…………
Risikoanalyse

Risikoanalyse

Skadebehandling

Forsikringsplan

Årsmøde

Tilgængelighed

Nyhedsinfo

Udbud

Tilgængelighed

R is i

F o rs
Opf

Nyhedsinfo

Forsikringsplan

Årsmøde

Nyhedsinfo

Udbud

Udbud

Side 12

Årsmøde

Skadebehandling

Nyhedsinfo

Udbud

Forsikring i Udlandet

Skadebehandling………

Side 09
Tilgængelighed

Tilgængelighed
Skadebehandling
Tilgængelighed

Årsmøde

Forsikringsplan

Årsmøde

Nyhedsinfo

Udbud

Side 13

Forsikring i Udlandet

Forsikring i Udlandet

Opfølgning og kontrol…
Risikoanalyse

Forsikringsplan

Forsikring i Udlandet

Årsmøde
Tilgængelighed

Tilgængelighed

Årsmøde

Skadesforebyggelse……

Side 08
Risikoanalyse

Skadebehandling

Forsikringsplan

Årsmøde
Tilgængelighed

Risikoanalyse

Skadebehandling

Side 10
Nyhedsinfo

Forsikring i Udlandet

Forsikringsudbud………

Side 11

Udbud

Tilgængelighed…………

Side 14

Information………………

Side 15

Forsikring i Udlandet

Forsikring i Udlandet

k o a naly s e

ik ri n g s p l a n

ølgning og kontrol

F o rs ik

S k a de

ri n g s u d b u d

forebyggelse

Skadebehandling
Til g æ n g eli g h e d
In fo r m a tio n
06

07

Risikoanalyse

Skadebehandling

Forsikringsplan

Årsmøde

Risikoanalyse

Risikoanalyse

Skadebehandling

– identifikation og vurdering

forsikringspolitik for de risici risikoanalysen har afdækket.
Risikoanalysen og forsikringsplanen udarbejdes i samme forløb og tager

Risikoanalysens elementer er
-- en vurdering af, hvor sandsynligt det er, at virksomheden kan blive påvirket
af disse hændelser
-- en vurdering af hvilke og hvor store konsekvenser disse hændelser vil have
for virksomheden
-- en plan for, hvad virksomheden vil gøre for at forebygge disse hændelser
og for at mindske eventuelle konsekvenser ved hændelserne
Vi udarbejder risikoanalysen i tæt samarbejde med virksomhedens ledelse.
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Forsikringsplan

Forsikringsplanen giver virksomheden fuldt overblik over den lagte

skadehændelser, der har indflydelse på virksomhedens drift.

-- en identifikation
ramme virksomheden
Nyhedsinfoaf hvilke hændelser, der kan Udbud

Årsmøde

– dit overblik

Risikoanalyse er en analyse, som vurderer de mulige konsekvenser af alle de

Tilgængelighed

Forsikringsplan

Forsikring i Udlandet

udgangspunkt i de risici virksomheden har mulighed for at forsikre sig
Tilgængelighed

Nyhedsinfo

Udbud
imod de økonomiske
konsekvenser af.

Forsikring i Udlandet

Forsikringsplanen fortæller om en bestemt risiko vurderes at være aktuel
for din virksomhed, og om der ønskes afdækning af risikoens konsekven
ser med forsikring – eller der ønskes selvforsikring herfor. Hvis en risiko
kan forebygges eller elimineres helt, vil det fremgå af forsikringsplanen.
Forsikringsplanen er et vigtigt og værdifuldt arbejdsredskab for virksom
hedens forsikringsansvarlige medarbejder samt direktion og bestyrelse.
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Skadebehandling

Forsikringsplan

Årsmøde

Risikoanalyse

Opfølgning og kontrol

Skadebehandling

Forsikringsplan

Årsmøde

– det betaler sig

Det er sund fornuft at undersøge forsikringsmarkedet af og til for at sikre,

Når risikoanalyse og forsikringsplan er udarbejdet, er det vigtigt hele tiden

at virksomhedens forsikringer altid dækker bedst muligt til den bedst

at holde disse værktøjer up to date.

mulige præmie.

Derfor tager vi jævnligt og uopfordret kontakt til virksomheden – over tele
Nyhedsinfo

Udbud

fonen Forsikring
eller ved ietUdlandet
personligt møde – for at sikre, at eventuelle ændringerTilgængelighed
i
virksomheden bliver taget med i risikovurdering og forsikringsplan.
Efter aftale holder vi faste årlige møder, hvor vi har en generel gennem
gang af virksomhedens forsikringer, risici og anmeldte skader. Det kan
være et eller flere årlige møder alt efter dine ønsker og behov.
Den løbende opfølgning og kontrol i årets løb sikrer at alle forsikringsdæk
ninger ajourføres, og at der gennemføres kvalitetssikring af alle forsikrings
policer og tilhørende præmieopkrævninger.

Forsikringsudbud

Derfor gennemfører vi udbudsrunder med hele eller dele af din virksom
Nyhedsinfo

Udbud

Forsikring i Udlandet

heds forsikrings-portefølje. Vi aftaler hvornår og hvor ofte, det skal ske.
Vi udarbejder udbudsmaterialet i høj kvalitet med risikobeskrivelser for virk
somheden og oplistning af de forsikringsdækninger, der ønskes tilbud på.
Når de udvalgte selskaber har afleveret deres tilbud, udarbejder vi en
overskuelig tilbudssammenligning, der kort omtaler de enkelte selskabers
præmiestørrelser samt eventuelle afvigelser i forsikringsdækning i forhold
til det, som er ønsket i udbudsmaterialet.
På baggrund af tilbudssammenligningen og vores rådgivning kan din virk
somhed træffe en kvalificeret beslutning om valg af fremtidigt selskab eller
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selskaber.
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Tilgængelighed

Nyhedsinfo

Udbud

Forsikring i Udlandet

Din hjælp til god
skadeforebyggelse

Tilgængelighed

Nyhedsinfo

Udbud

Hurtig og korrekt
skadebehandling

Det er ikke nok at have den rigtige forsikringsdækning. Det er mindst lige

Alle kan blive udsat for skader. Fra mindre og ukomplicerede skader til

så vigtigt, at risikoen for eventuelle skader begrænses mest muligt. Selv

større og mere komplekse skadesituationer.

Forsikring i Udlandet

med den bedste forsikringsdækning kan du ikke helt forhindre tab og
tidsspilde.

Når du samarbejder med Dansø, bliver du altid korrekt rådgivet omkring
skadernes dækningsberettigelse.

Derfor omfatter et samarbejde med Dansø også rådgivning omkring fore
byggelse af og sikring mod skader. Vi har erfaringen og kompetencerne,

Vi kvalitetssikrer skadeanmeldelser samt alle relevante bilag og dokumen

der kan hjælpe til det rigtige valg for din virksomhed blandt de mange

tation før det indsendes til forsikringsselskabet. Det betyder, at selskab

muligheder, der er inden for skadeforebyggelse.

ernes skadebehandling forløber så hurtigt og korrekt som muligt.
Går en skadesag alligevel i hårknude, så stiller vi hele vores forsikringstek
niske viden og erfaring til din rådighed i forhandlingerne med forsikrings
selskabets skadeafdeling.
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Nyhedsinfo

Udbud

Forsikring i Udlandet

Tilgængelighed

Nyhedsinfo

Udbud

Forsikring i Udlandet

Du kan altid få fat på os

Vi giver dig information

En høj grad af tilgængelighed og personlig service over for kunderne, det

Vores daglige ageren på forsikringsmarkedet giver os løbende informa

er kendetegn for alle forsikringsmæglere hos Dansø.

tioner og nyheder, der er relateret til forsikringsforhold.

-- Når din virksomhed indgår en samarbejdsaftale med en af vores

Det kan f.eks. være ny lovgivning, nye forsikringsprodukter eller særlige

mæglere, så er det samme mægler, der vil betjene jer i det daglige

brancheaftaler som forsikringsselskaber har etableret med organisationer

-- Du kan få fat på Dansø døgnet rundt, da der altid er mindst en

eller grupper.

forsikringsmægler på telefonvagt uden for almindelige kontortider
-- Vi er tilgængelige via den enkelte forsikringsmæglers direkte telefon,
e-mail eller den fælles Dansø telefon eller e-mail

Som kunde bliver du opdateret på alle nyheder, som vi mener kan være
nyttige og relevante for din virksomhed.

Du finder let alle kontaktoplysninger, samt nyhedsbreve, skadeanmelde
sesblanketter med videre på www.dansoe.dk
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Personligt engagement, tilgængelighed
og højt serviceniveau er vores
varemærke.
Dansø er et 100% dansk ejet forsikringsmæglerhus, stiftet

forsikringselskaber. Og vi er selvfølgelig medlem af Forsikring

bud, uanset hvilken branche du befinder dig i. Faktisk har vi

i 1996. Vi har i alle årene sat personligt engagement,

mæglerforeningen og samarbejder kun med danske og

i nogle brancher så stor ekspertise, at vi godt tør kalde os

tilgængelighed og højt serviceniveau højest.

udenlandske forsikringsselskaber, der har konces
sion fra

blandt landets førende rådgivere

Finanstilsynet til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark.
Vi rundede i 2013, 30 forsikringsmæglere, assistenter og
sekretærer. Vores hovedkontor ligger i Ikast, og ellers har vi

Veluddannede forsikringsmæglere

kontorer rundt omkring i hele Danmark.

Alle Dansøs mæglere er veluddannede og engagerede. Vi ar
bejder tæt sammen og trækker på hinandens kompetencer

Dansø samarbejder med både danske og internationale

i udfordringen med at give dig de bedst mulige vilkår og til

T +45 97 25 27 95 . www.dansoe.dk

