Marsh privatforsikring
MARSH TILBYDER NU
PRIVATFORSIKRING

FORDELAGTIGE PRIVATFORSIKRINGER
SOM MEDARBEJDERGODE
Der er mange måder hvorpå man som arbejdsgiver kan forkæle sine
medarbejdere og sprede tryghed og overskud på arbejdspladsen.
En af dem er ved at tilbyde de ansatte en privatforsikring, der både dækker
hele familien og som samtidig er markant billigere end lignende produkter.
Marsh er som en af branchens førende forsikringsmæglere til daglig ansvarlig
for at håndtere store virksomheders komplekse risici og designe deres
forsikringsprogram.
Vi har derfor et indgående kendskab til landets forsikringsselskaber og
har gennem årene opbygget en betydelig forhandlingskraft. Det kommer
nu jeres ansatte til gode, idet vi nu præsenterer et komplet program for
privatforsikring.
Marsh privatforsikring er udviklet af Marsh og vi har gjort det let for jer,
og jeres medarbejdere, ved at gøre hele forarbejdet og finde de bedste og
billigste forsikringer.
Vigtigt for virksomheden
•

I har som virksomhed ingen administration,
udover formidling af tilbuddet til medarbejderne.

•

Marsh har udarbejdet en komplet informationspakke,
som I kan bruge over for medarbejderne.

•

Der er intet minimumskrav til antal tilsluttede medarbejdere.

•

Ved ophør af ansættelse kan en medarbejder
stadig beholde forsikringerne.

Vigtigt for medarbejderne
•

Vores nye privatforsikring dækker hele familien til både hverdag,
fest og ferie. Udover hus, indbo, ejerskifte, hund og bil, finder man nemlig
også forsikringer der dækker fester, rejse og fritidshus og mange flere.

•

Jeres medarbejdere vil i de fleste tilfælde opleve besparelser i forhold
til de førende forsikringsselskaber på 20-25%.

•

Marsh privatforsikring er lavet i samarbejde med et dansk forsikringsselskab
som er medlem af garantifonden.

•

Interesserede medarbejdere bestemmer selv om de vil ringe til Marsh
privatforsikring, blive ringet op, eller betjene sig selv på hjemmesiden.

•

Medarbejderen vil herefter modtage et tilbud, som let kan
sammenlignes med nuværende forsikringer.

Kontakt
Ønsker I at tilbyde jeres medarbejdere dette fordelagtige
medarbejdergode, skal du kontakte din sædvanlige
kontaktperson hos Marsh
www.marshprivatforsikring.dk
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