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Sådan sikrer du dig billigt som freelancer
Når du arbejder som freelancer, dækker dine private forsikringer dig ikke. Du skal
have en eller flere erhvervsforsikringer afhængig af dine behov. Vi tilbyder en samlet
pakke med Kontorforsikring, Erhvervsansvar og Arbejdsskadeforsikring.

Kontorforsikring

Erhvervsansvar

Arbejdsskadeforsikring

• Dækker brand-, tyveri- og
vandskadeforsikring op til
100.000 kr.

• Dækker hvis du skader andre
eller andres ting

• Hvis dit firma er et A/S, ApS
eller IVS er arbejdsskadeforsikringen lovpligtig

• Sikrer dig ved driftstab- og
udgifter til reetablering
• Inkluderer It-forsikring for din
computer, mobiltelefon og
eventuelle maskiner

• Sikrer dig også hvis eventuelle medarbejdere er skyld
i skader

• Hvis du har ansatte, skal de
også være dækket af en
arbejdsskadeforsikring
• Dækker dig også som
selvstændig

Godt at vide!
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Samlet pris
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Få et gratis forsikringstjek
Er du i tvivl om, hvordan du skal forsikre dine ting som
freelancer, så ring til Alka Erhverv på 43 58 55 73.
Som medlem af HK Freelancer, giver vi dig rådgivning med
udgangspunkt i lige netop din situation.

Kontakt os
w

alka.dk/erhverv
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eca@alka.dk

