
Nyhet!
Nu får du mindre glädje av 
din försäkring tack vare 
Nokas och SmartDNA.

F Ö R E T A G  &  I N D U S T R I



Vi lagar gärna rutan  
efter inbrottet. 
Men ser hellre till att  
den inte krossas.

Så här fungerar vårt  
skadeförebyggande erbjudande:

På Moderna Försäkringar Företag & Industri vet vi att det inte är inbrottet som kostar utan 
avbrottet. Det som får verksamheten att stå stilla i dagar, veckor eller månader. Därför nöjer 
vi oss inte med att erbjuda försäkringar om olyckan skulle vara framme. Nu tänker vi 
förhindra att den inträffar överhuvudtaget. 

Tillsammans med våra partners har vi tagit fram ett skadeförebyggande erbjudande för dig 
som kund. Genom oss får du kostnadsfri rådgivning från Nokas och SmartDNA som minskar 
risken för inbrott, stöld och skadegörelse. Dessutom får du rabatt på produkter och tjänster 
som ökar tryggheten. Skulle något ändå hända får du också förmånligare försäkring. Men det 
har du förmodligen ingen glädje av om du tänkt efter före. 

• Fri rådgivning
Som kund får du kostnadsfritt förebyggande tips och  
råd från våra partners Nokas och SmartDNA.

• Rabatterat pris
Dessutom får du rabatt på varor och tjänster som  
ökar säkerheten från Nokas och SmartDNA.

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



Förebygg avbrott med våra partners.
Nokas är en totalleverantör av säkerhetslösningar för 
privat och offentlig verksamhet i hela Norden. Som vår 
partner erbjuder de rådgivning, bevakning, larmtjänster 
och teknik som ökar säkerheten på arbetsplatsen. 

SmartDNA minskar risken för stölder genom biologiskt 
DNA som ger varje föremål en unik spårbarhet och 
binder misstänkta förövare till brottsplatsen. Därför är 
det inte särskilt populärt bland tjuvar.
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Larmtjänster och teknik 
Genom Nokas kan du installera larm, kameror 
och passersystem som är uppkopplade till 
larmcentraler dygnet runt. Därför är en väktare 
snabbt på plats om något händer.

Bevakning 
Nokas väktare kan utföra ronderande  

bevakning med särskilda intervaller, eller rycka ut 
vid incidenter. De kan också vara stationerade  

på arbetsplatsen, eller vara behjälpliga  
med till exempel öppning och stängning  

av entréer varje dag.

Stöldmärkning med SmartDNA 
SmartDNA är osynligt för ögat och lämnar ett 
unikt biologiskt DNA som kan spåras av polis. 
Tekniken kan användas på företagets datorer, 
fordon, inventarier och mycket mer. 



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 Nokas och SmartDNA och uppge att du är kund hos 
Moderna Försäkringar Företag & Industri. Vill du läsa mer kan du alltid 
besöka modernaforsakringar.se/sakerhetsradgivning.

Nokas
E-post: nokas.sverige@modernaforsakringar.se

SmartDNA
Telefon: 08-215550
E-post: moderna@smartdna.se

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

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

