
Assure a/s 

Vi er interesserede i at købe din 
virksomhed eller porteføljeværdi

Er du selvstændig forsikringsmægler? Eller indehaver 
af et forsikringsmæglerf rma og ønsker at afhænde 
eller lukke din virksomhed? Så er vi interesserede i et 
køb af din porteføljeværdi eller virksomhed. Herigen-
nem kan vi sikre dig, dine kunder og eventuelt dine 
medarbejdere en gnidningsfri overgang. 

Vores forventninger til din porteføljeværdi
• Din portefølje er en blanding af brutto/netto- og honorarkunder, 

hvor aftalegrundlaget skal leve op til Forsikringsmægler-
foreningens fastsatte regler.

• Skadeporteføljen er en afbalancering af erhvervs- og industri-
kunder, hvor hovedparten af kunderne har et fornuftigt dæknings-
bidrag. 

• Vi forventer, at porteføljerne har en naturlig spredning hos de 
forsikringsselskaber, der er repræsenteret i Danmark.

Hos dig ser vi gerne, at 
• dine kunder oplever et højt serviceniveau. 

• dine kunder tror på dig og derfor er loyale overfor dig og din 
virksomhed.

• dine kunders forsikringspolitikker, aftalerapporter og forsikrings-
programmer er ajourførte. 

• du er indstillet på, at vi i fællesskab laver en glidende overgang, 
hvor du i en kortere eller længere periode kan være tilknyttet 
Assure.

Vi tilbyder individuel forhandling af prisfastsættelse og af øb m.v. 
Selvfølgelig i gensidig fortrolighed.

Om os
I Assure er vi forsikringsspecialister, som samarbejder med vores 
kunder om deres erhvervsforsikring. Vi har (selvfølgelig) helt styr 
på det faglige – og ikke mindst er vi helt og aldeles uvildige i vores 
rådgivning. 

Vi kan til enhver tid rådgive, udarbejde risikoanalyse og fastsætte 
den helt rigtige forsikringspolitik. Og så er vi engagerede og feksible 
i at tilpasse os kundernes forretning og behov. Vi er godkendt af 
Finanstilsynet og medlemmer af Forsikringsmæglerforeningen i 
Danmark.

Henvendelse
Er du interesseret? Eller ønsker du yderligere oplysninger? 
Så er du velkommen til at kontakte: 

Seniorpartner Flemming Rahr 
Mail fra@assure.dk 
Tlf. +45 8612 5511 
Mobil +45 2128 7511 


