
Samarbejdet med FPR Forsikringsmægler 

Den nemme, sikre forsikring til virksomheden 

I samarbejde med FPR Forsikringsmægler har Glarmesterlauget fået en skadesforsikring 

skåret på mål. Langt de fleste medlemmer vil spare tid og penge samt få en bedre dækning. 

Alle ved, det er nødvendigt at være forsikret. Men hvem har et stort ønske om at bruge tid på 

at snakke med forsikringsselskaber og læse tilbud for at finde frem til den bedste og billigste 

løsning. 

Den opgave har Glarmesterlauget taget på sig ved at indgå en rammeaftale for 

medlemmerne om skadesforsikring. Til fælles bedste. 

Nyt er blandt andet, at retshjælpsdækning, cyberforsikring og netbank nu er med i 

forsikringen. 

-I fællesskab løfter vi i Lauget nogle opgaver, hvor vi kan opnå fordele for medlemmerne, 

siger sekretariatsleder Poul Henrik Madelung, Glarmesterlauget. Han tilføjer: 

-Vi har indgået en ny forsikringsaftale, der giver medlemmerne bedre forsikringsdækning og 

en fornuftig pris. Samtidig vil medlemmet have nogle administrative fordele. Dækningen er 

skåret på mål efter vores branches behov. Du kan være sikker på at få en afprøvet løsning, 

der fungerer.  

-Med en brancheaftale skal hver virksomhed ikke starte forfra og bruge tid på at undersøge 

de forskellige selskabers forsikringstilbud. 

-Brancheaftalen er den nemme, sikre løsning og passer til de fleste. 

Håber flere vælger brancheløsning 

Den nye forsikringsordning er indgået med FPR Forsikringsmægler fra 1. januar 2021. Den 

erstatter Glarmesterlaugets aftale med en anden mægler, som færre og færre 

medlemsvirksomheder valgte. Håbet er, at det ændrer sig i fremtiden. 

FPR blev valgt til opgaven, fordi de er opsøgende og går i dialog med virksomhederne om 

deres behov. De har også fokus på skadesforebyggelse og risikostyring. 

Medlemmerne kan se frem til, at de regelmæssigt vil få forsikringsdækning og behov 

gennemgået, når de tilslutter sig den nye aftale. 

Nyheder i aftalen 

Som noget nyt får medlemmerne hjælp af FPR med at få erstatning, når der sker en skade. 

Det første er selvfølgelig, om der er tale om en forsikringsdækket hændelse, dernæst at få 

overblik over skaden, finde dokumentation og få sendt det hele til forsikringsselskabet. 

-FPR er specialist i brancheaftaler, og vi har forhandlet nogle forbedringer hjem fra 

forsikringsselskabet, siger Thomas Høy, forsikringsmægler hos FPR. Han fortsætter: 

-Forsikringen er blandt andet udvidet med en all risks entreprisedækning af skader op til 

100.000 kroner pr. opgave. Den dækker eksempelvis hærværk på et igangværende projekt, 

vejrskader eller uheld som tyveri af materialer til brug for selve projektet, når disse er 

opbevaret i aflåst container eller bygning. 



Faktaboks: 

Nyheder i aftalen 

Den nye forsikringsaftale giver medlemmerne bedre 

dækning blandt andet: 

• Retshjælp 

• Cyberrisiko op til 500.000 kroner 

• Netbank op til 2,5 mio.kr. 

• Entrepriseforsikring op til 100.000 kr. pr. opgave 

• Hjælp med skadesanmeldelse og opfølgning 

• Rådgivning om sikring og forsikring 

 

-Ved større projekter er det vigtigt at glarmesteren bliver medforsikret som underentreprenør 

på bygherres entrepriseforsikring jf. AB18 § 11. 

-En anden nyhed er udvidelse af dækning af tab i netbank og ved cyberangreb på 

virksomheden. Driftstab, genetablering af data og system, ID-tyveri, IT-konsulenter til at få 

forretningen i gang igen er dækket op til 500.000 kroner, som er nok for de fleste. Men større 

virksomheder skal have en større dækning. 

-Aftalen er ny, og vi er i gang med at kontakte medlemmerne. Mange har hovedforfald ved 

årsskiftet og den gamle forsikring skal opsiges typisk i november, siger Thomas Høy. 

FPR er ikke selv forsikringsselskab, men forsikringsmægler. Det vil sige, varetager 

virksomhedens interesser og rådgiver virksomheden. 

 

 


