
LAD DET IKKE GÅ UD OVER DRIFTEN, NÅR 
DU ELLER EN MEDARBEJDER BLIVER SYG

NORDENS DRIFTSSIKRING

Med Nordens Driftssikring behøver du ikke bekymre dig over 
dækning af de faste omkostninger, når du eller dine 
medarbejdere bliver syge. Du får nemlig en godtgørelse på op til 
40.000 kr., om måneden, og du kan bruge udbetalingen til præcis 
det, du har lyst til. Hvilke og hvor mange medarbejdere, du vælger 
at forsikre er op til dig – og der følger altid en livsforsikring med.

F I N A N S H U S E T  F O R  S E LV S TÆ N D I G E



MASSER AF FORDELE VED NORDENS DRIFTSSIKRING
VI HAR MARKEDS BEDSTE ERSTATNING VED SYGDOM OG ULYKKE 
Du og dine medarbejdere er dækket fra 16. sygedag, blot sygdomsperioden er på minimum 30 
dage, og skulle de blive ramt af langvarig sygdom dækker forsikringen helt op til 6 måneder. Og vi 
modregner ikke refusionsydelser i den udbetalte godtgørelse.

DU BESTEMMER STØRRELSEN
Du bestemmer selv størrelsen på forsikringens udbetalingerne. Den afhænger nemlig af det 
beløb, du vælger at betale i månedlig præmie. Dog kan du maksimalt vælge dækning af 80% af din 
hidtidige indkomst. Du bestemmer også hvilke og hvor mange med arbejdere, der skal dækkes, og 
dermed kan du tilpasse driftssikringen præcist til din virksomhed og dit individuelle behov. Og så 
bestemmer du faktisk også, præcis hvad udbetalingen skal bruges til.

SAGSBEHANDLING UDEN BØVL
Papirnusseri og besværlige procedurer er fremmedord hos Nordens. Når du får brug for at få aktiveret 
din forsikring, lover vi dig en hurtig og enkelt sagsbehandling, hvor du slipper for de fleste 
tidskrævende og besværlige dokumentationsprocedurer, som du måske kender fra kommuner 
eller Akasser. Som oftest skal du blot indsende en skadesanmeldelse sammen med en 
mulighedserklæring fra din læge samt dokumentation for din hidtidige indkomst, før vi igangsætter 
sagsbehandlingen.

MARKEDS BEDSTE PRISER
Nordens har lavet en enkel og overskuelig prisstruktur, hvor du selv løbende kan skrue op og ned for 
dæk ningen – og dermed også betalingerne.



NORDENS 

PREMIUM
DRIFTSSIKRING

Driftssikring:20.000 kr. pr. md.

Livsforsikring, udbetales v/død: 50.000,-

Forsikringspræmie: 

734,- pr. md.

NORDENS 

MEDIUM
DRIFTSSIKRING

Driftssikring:15.000 kr. pr. md.

Livsforsikring, udbetales v/død: 50.000,-

Forsikringspræmie: 

562- pr. md.

NORDENS 

STANDARD
DRIFTSSIKRING

Driftssikring:10.000 kr. pr. md.

Livsforsikring, udbetales v/død: 50.000,-

Forsikringspræmie: 

390,- pr. md.

3 EKSEMPLER PÅ NORDENS DRIFTSSIKRING:



NORDENS DRIFTSSIKRING – KORT FORTALT:
Straksudbetaling 
Modregnes ikke i refusionsydelser
Dækker ved langtidssygdom
Bestem selv, hvilke medarbejdere, der skal dækkes 
Lav og fradragsberettiget månedlig præmie 
Livsforsikring
Fast omkostningsdækning

Forsikringsgiver er Maiden Life Försäkrings AB Sverige.

F I N A N S H U S E T  F O R  S E LV S TÆ N D I G E

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL:

Hvem kan bestille driftssikring?
Driftssikring tegnes på den enkelte person, som skal:
 være fyldt 18 år, men endnu ikke 63 år
 have et dansk CPRnr.
 have fast bopæl i Danmark (ekskl. Grønland og 
Færøerne)

 være fuldt erhvervsdygtig
 arbejde mindst 30 timer ugentlig i virksomheden 

Hvornår træder driftssikring i kraft?
Driftssikringen ved sygdom træder i kraft 90 dage efter forsikringen ikrafttrædelsesdato 
(kvalificeringsperioden). 

Driftssikringen ved ulykke har ingen kvalificeringsperiode.

Hvis jeg fortryder?
Vi har udvidet fortrydelsesretten fra de lovmæssige 14 dage til hele 30 dage.

Har du flere spørgsmål 
til Nordens driftssikring, 

så kontakt os på 

70 20 95 95
eller på mail 

info@nordens.dk
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