
Nyhet!
Nu förhindrar vi och  
Anticimex små och stora 
katastrofer på jobbet.

F Ö R E T A G  &  I N D U S T R I



Vi ersätter gärna  
vattenskadade lager. 
Men stänger hellre  
av kranen i tid.

Så här fungerar vårt  
skadeförebyggande erbjudande:

På Moderna Försäkringar Företag & Industri vet vi att bränder, vatten och skadedjur  
orsakar skador för miljonbelopp varje år. Även om det finns stora värden i lager, inventarier 
och fastigheter brukar det vara något annat som är mer kostsamt i längden. Avbrottet när 
verksamheten står stilla.

Därför har vi tagit fram ett skadeförebyggande erbjudande för dig som kund. Tillsammans 
med Anticimex erbjuder vi kostnadsfri rådgivning som minimerar risken för bränder, 
vattenskador och angrepp från skadedjur. Som kund får du dessutom rabatt på produkter 
som gör din verksamhet tryggare. Skulle något ändå hända får du även förmånligare 
försäkring. Men det gör det ju inte när man tänker efter före. 

• Fri rådgivning
Du får kostnadsfritt förebyggande tips och råd från vår 
partner Anticimex, som tar fram ett åtgärdsförslag för 
din verksamhet.

• Rabatterat pris
Som kund får du rabatt på Anticimex produkter och 
lösningar.

• Förmånligare försäkring
Om du genomför de rekommenderade förebyggande 
åtgärderna får du ett förmånligare försäkringsavtal om 
olyckan ändå skulle vara framme.



Förebygg avbrott med Anticimex.
Anticimex är experter på att skapa säkra miljöer för 
företag. Med kontor i hela landet och på 17 marknader 
världen över hjälper de dig att skapa en trygg och 

hållbar verksamhet var du än är. Som vår partner 
erbjuder de gratis rådgivning och rabatt på produkter 
som minimerar risken för problem.

Brandskydd 
Genom brandsläckare och systematiskt 
säkerhetsarbete kan du se till att bränder 
förhindras eller uppmärksammas innan  
de sprider sig.

Fuktkontroll 
Om du har fått en vattenskada i din fastighet eller 
behöver hjälp med alla steg från skadebesiktning 

via fuktmätning till torkning kan Anticimex hela 
processen och anpassar metoderna till den  

skada som drabbat dig.

Skadedjurskontroll 
Små tänder äter snabbt upp stora pengar. Anticimex 
Smart är ett intelligent system som upptäcker gnag- 
are tidigt. Genom att ständigt övervaka och omedelbart 
larma, förebygger systemet kostsamma angrepp på 
ett miljövänligt sätt. Anticimex kombinerar digital 
automatisering med professionell expertis. Som 
Moderna-kund får du en kostnadsfri riskanalys av  
din verksamhet med dokumenterat nuläge.



Moderna Försäkringar - Företag & Industri 
Box 7830, 103 98 STOCKHOLM
foretag@modernaforsakringar.se
www.modernaforsakringar.se/sakerhetsradgivning

Kostnadsfritt för dig som kund.
Vårt skadeförebyggande erbjudande är kostnadsfritt 
för dig som är kund hos Moderna Försäkringar Företag 
& Industri. Som kund får du fri rådgivning och rabatt på 
varor och tjänster från våra partners. Att komma igång 
är lika enkelt som att teckna försäkring. Prata med din 
förmedlare eller hör av dig till oss, så kontaktar våra 
partners dig med tips och råd som är anpassade för  
din verksamhet. 

Våra försäkringar säljs endast av oberoende för-
säkringsförmedlare, som är fria att rekommendera  
den bästa lösningen för din verksamhet. Om du inte 
redan är kund hos oss rekommenderar vi ett besök  
på sfm.se för att hitta en förmedlare nära dig.

Så här kommer du igång:
Hör av dig till Anticimex och uppge att du är kund hos Moderna  
Försäkringar Företag & Industri. Vill du läsa mer kan du alltid besöka 
modernaforsakringar.se/sakerhetsradgivning.

Ring Anticimex på  
075-245 10 00

E-posta till  
anticimexmoderna@anticimex.se

https://www.modernaforsakringar.se/sakerhetsradgivning/
https://www.modernaforsakringar.se/sakerhetsradgivning/
https://www.sfm.se/

