
GULDSMEDEBRANCHENS  
PAKKEFORSIKRING
Vi kan forsikre din guld- og  
smykkevirksomhed

Sikring før forsikring
Din forsikringsrådgiver og vores tekniske 
rådgivere hjælper dig med at gennemgå din 
virksomhed, og vi giver dig praktiske og vær-
difulde råd på baggrund af vores erfaringer 
og viden om trends og udvikling inden for 
kriminalitet og sikring. Derudover rådgiver vi 
dig om låse, beslag, rulleskodder, pengeboks, 
alarmanlæg m.m. Sikringsforanstaltninger-
ne skal opfylde et beskyttelsesniveau, der er 
acceptabelt både for dig og for os. Så snart 
du har gjort din del, er vi klar til at påtage 
os vores del af opgaven med at forsikre din 
virksomhed. I forsikringens løbetid holder vi 
kontakten med dig og vil løbende inspice-
re sikringsforholdene og hjælpe med, at du 
er godt sikret og forsikret. Den sikkerhed og 
tryghed har de senere år fået mange i guld- og 
smykkebranchen til at skifte til Special Risk. 

Bliver forsikringen opsagt ved gentagne 
indbrud m.m.?
Guldsmede og andre med særligt værdi-
fulde varer har været hårdt ramt af røverier, 
indbrud og andre former for tyveri. Truslen 
fra kriminelle har haft mange omkostnin-
ger. Det er i nødens stund, at du vil kende 
dit forsikringsselskab. Hvad sker der? Bliver 
forsikringen opsagt? Eller får du en dialog 
om, hvordan truslen kan imødekommes 
bedst muligt? Special Risk har mange års 
erfaring med denne type forsikring, og vores 
udgangspunkt er kvalitet, ekspertise og kon-
tinuitet – også når det gælder præmierne. 
Du kan samtidig medforsikre andre risici, så 
du er dækket og har en sammenhængende 
løsning på dine behov.

Special Risk er specialiserede i forsikring og risikoana-
lyse af krævende områder, og vi er vant til at gå grun-
digt til opgaven. Da hver butik og hver virksomhed er 
unik, starter vi altid et samarbejde med en dialog om 
sikring.
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Hurtigt i gang igen
Hvis skaden alligevel sker, er det vores mål, 
at du kommer i gang igen så hurtigt som 
muligt. Special Risk ordner alt det nødvendi-
ge for at genoprette inventar og lokaler. Du 
sørger for at supplere varelageret. Sikrings-
foranstaltningerne genoprettes og forbedres 
hvis det er nødvendigt. Målet er, at du kan 
genåbne inden for en uge. Det er både i din 
og vores interesse.

Det med småt
Special Risk Guldsmedeforsikring er lavet 
i samarbejde med HDI Global Specialty og 

har en standarddækning ved brand og me-
get omfattende dækninger af forskellige ty-
veriformer. Smykker, ure og penge er omfat-
tet af inventardækningen. I tillæg kan du få 
dækning, når varerne befinder sig uden for 
butiksejendommen, for eksempel ved fag-
messer og shows samt under transport til og 
fra. Du kan tilvælge dækning af forsendel-

se af pakker med specialiseret transportør, 
pengeværdier, inventar, driftstab, glas, lysre-
klame samt erhvervsansvar.

Hvilke andre erhvervsdrivende kan med 
fordel tegne en guldsmedeforsikring?

• Juvelerer 
• Reparatører 
• Engroshandlere 
• Diamanthandlere

Vil du vide mere om Special Risk Guldsme-
deforsikring, så ring til os direkte. Du kan 
læse mere på www.specialrisk.dk Her kan 
du læse alt om Special Risk.

I Special Risk Forsikringsformidling tilbyder 
vi vores kunder forsikringer fra HDI Global 
Specialty, filial af HDI Global Specialty SE, 
Tyskland. HDI er et af Europas førende for-
sikringsselskaber med forsikringsprodukter 
til virksomheder i Danmark.
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