FÆLLES FORSIKRINGSKONCEPT
MELLEM ITD, DMF OG TRYG
Som DMF-medlem får du her et overblik over de forsikringsmæssige fordele!

ITD | Lyren 1 | DK-6330 Padborg | Danmark
T: +45 7467 1233 | F: +45 7467 4317
itd@itd.dk | itd.dk

FORSIKRINGENS NAVN

Kombineret transportansvar
Forsikringssum pr. flytteopgave 2 mio. kr./50.000 kr. pr. kolli/indhold
af flyttekasse. Kan udvides til at dække øvrige transportopgaver.

Kombineret transportansvar

Forbedret vareforsikring
Online-tegning af transportforsikring, som sikrer kundens værdier,
hvor flytteansvarsforsikringen ikke dækker, eller begrænser erstatningen – en attraktiv vareforsikring, Cargo Safe træder i forkøb for DMFansvar. Forbedrer mulighed for bonus på DMF-ansvarsforsikring.

Cargo Safe
Tiltag/forbedring – kan tegnes med/uden selvrisiko. Såfremt kunden
vælger selv-risiko, giver det billigere præmie.

Forbedret bonusordning
Særskilt bonus på flytteansvarsforsikring og kasko- og ansvarsforsikring.

Flytteansvarsforsikring/kasko- og ansvarsforsikring

Forbedret dækning
Mulighed for dækning af driftstab på trækker, trailer, forvogn og
hænger, også ved solouheld.

Autodriftstab

Forbedret sundhedhedsforsikring
Hurtig og nem adgang til behandling på privathospital i Norden og
Tyskland.

TRYG Sundhedsforsikring

Forbedret pensionsordning
Samlet pensionsaftale til fordel for dig og dine ansatte. Lav omkostning, højt afkast.

ITD Pension - via Tryg/Nordea

Forbedret erhvervsforsikring ved tyveri
Ved elektronisk hackerangreb / indbrud i din netbank dækker forsikringen op til 3.000.000,00 kr. Dækning tegnes via din tyveriforsikring.

Netbanksforsikring

Forbedret Vejhjælpsaftale
Har du din vognmandsvirksomhed forsikret via Tryg/ITD, er du automatisk omfattet Tryg Assistance. Ingen fast abonnement - du betaler
efter forbrug og behov.
Din virksomhed har gratis adgang til særligt favorable timepriser på
bugsering, fritrækning mv. i DK. Du vælger selv, hvornår og hvor tit
du vil gøre brug af aftalen.

Tryg Assistance

De nye tiltag supplerer den eksisterende forsikrings-aftale, som er
målrettet den professionelle flyttevognmand. En god forsikringsaftale
sikrer virksomhedens forsikringsmæssige interesser og dermed også
kundens interesser.

Med de nye tiltag står DMF-ordningen endnu stærkere end tidligere,
og vi opfordrer alle DMF-medlemmer til at modtage et uforpligtende
tilbud på dette forsikringsprodukt, specielt udviklet til branchen – et
tilbud, der med sikkerhed vil styrke både nye og eksisterende kunder.

Forskringsaftalen og de nye tiltag varetages af:
ITD Forsikringsservice
Jan P. Bruhn
Chefkonsulent
jpb@itd.dk
T: 6020 8580

Tryg
Finn Møller,
Sjælland
finn.moeller@tryg.dk
T: 2220 8498

Torben V. Iversen,
Jylland/Fyn
ts.jylland@tryg.dk
T: 2220 8104
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