
Skræddersyet forsikring til 
medlemmer af Danmarks 
organisation for selvstændige 
frisører og kosmetikere



Frisørforsikring
Vi har sammensat en forsikringspakke specielt til dig som medlem af dofk, så du 
ikke behøver at bekymre dig, om du har de nødvendige forsikringer. 

I vores arbejde med at udvikle forsikringen har vi selvfølgelig fokuseret på, at den 
både pris- og dækningsmæssigt hører til blandt markedets bedste, men også at 
kundeservice og skadebehandling skal være en god oplevelse.

Forsikringspakken indeholder tre faste dækninger og to tillægsdækninger:

Løsøreforsikring

Dækker salonens IT, inventar, varelager samt driftstab. Dækningen er sumløs og 
med en fast lav selvrisiko på kr. 3.500,-

Ansvar

Dækker, hvis en kunde skulle komme til skade. Lav selvrisiko på kr. 2.000,-

Lovpligtig Arbejdsskade

Dækker ansatte, hvis de skulle komme ud for en arbejdsulykke.

Frivillig Arbejdsskade

Er en tillægsdækning for indehavere. Forsikringen dækker på samme måde som 
den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Frivillig Glasforsikring

Er en tillægsdækning, som giver dækning for vinduespartier og spejle i butikken 
– uden selvrisiko. 

Forsikringen er tegnet i Codan Forsikring A/S og Dansk Glasforsikring A/S og      
administreres af dofk Forsikring, Marsh & McLennan Agency A/S.



Priseksempler 2019
Salon i gadeplan med 1 ejer uden ansatte 

 Med alarm  Uden alarm

  Samlet pris for IT, løsøre,  2.414,-  2.679,-
  driftstab og ansvar

  Frivillig arbejdsskade     809,-

  Glasforsikring  1.530,-

Salon i gadeplan med 1 ejer og 1 ansat

 Med alarm  Uden alarm

  Samlet pris for IT, løsøre, driftstab,   4.325,-  6.017,-
  ansvar og lovpligtig arbejdsskade 

  Frivillig arbejdsskade     809,-

  Glasforsikring  1.530,-

Salon i gadeplan med 1 ejer og 2 ansatte

 Med alarm  Uden alarm

  Samlet pris for IT, løsøre, driftstab,  6.084,-  8.865,-
  ansvar og lovpligtig arbejdsskade

  Frivillig arbejdsskade     809,-

  Glasforsikring  1.530,-

Ovenstående præmier er årspræmier. Har du brug for et andet tilbud til din salon 
er du altid velkommen til at kontakte os – se næste side.
Se fuld præmieoversigt: www.dofk.dk/mitdofk



Kontakt
Ønsker du at melde dig ind i dofk forsikringsordningen, så kontakt os på telefon 
45 95 46 82 eller mail: dofk@mmc.com

dofk Forsikring
Marsh & McLennan Agency A/S
Teknikerbyen 1
2830 Virum 


