Kunden i fokus

Forsikringsmæglerne DFM
Hos DFM møder du engagerede og kompetente medarbejdere, der altid tager
udgangspunkt i kundens behov. Vi sætter
en ære i at møde vores kunder i øjenhøjde
og i at give dig og din virksomhed en god
oplevelse og professionel service.

Mange års erfaring samt indgående
kendskab til forsikringsbranchen gør DFM
til specialist inden for forsikringsløsninger
til virksomheder. Når du vælger DFM som
din forsikringsmægler, bliver din virksomhed en del af et stærkt netværk, der sikrer
dig og din virksomhed god rådgivning.

Kunden i fokus
Vi er til for vores kunder. Vores arbejde
tager derfor udgangspunkt i dine og virksomhedens behov. Det er vores højeste
mål, at vores kunder er tilfredse med den
service, de får hos os, og da alle kunder
har specielle behov for forsikringsløsninger, finder du ingen standardløsninger
hos os. For DFM handler det om at identificere hver kundes specifikke behov, for på
den måde at kunne tilbyde skræddersyede løsninger, der er tilpasset den enkelte
kunde.
Vores mangeårige samarbejde med
bestående kunder bekræfter, at mange

virksomheder sætter pris på den professionelle service, de får hos DFM. Forsikringer er en fast og vigtig bestanddel af at
være erhvervsdrivende. DFM er den professionelle partner, der giver dig og din
virksomhed trygheden og friheden til at
fokusere på virksomheden og kernekompetencer frem for forsikringsanliggender.
I bund og grund handler det for os om, at
give vores kunder så meget tryghed som
muligt. Vi betragter os selv som den stille
aktør, der arbejder i baggrunden og sørger for, at forsikringsanliggenderne bliver
løst i det daglige.

Hvad kan vi gøre for din virksomhed…
Hos DFM beskæftiger vi os med alle
facetter, der har berøring med en moderne virksomheds forsikringsforhold. Vi har
kunder i mange forskellige brancher, og
vi kender derfor de alsidige behov, den
enkelte virksomhed har – ikke to brancher
er ens, og hver kunde er unik.
Alle virksomheder har brug for forsikringer. Nogle er lovpligtige, mens andre
kan være med til at sikre virksomhedens
eksistens f.eks. ved større skader. Også her
er DFM den rigtige partner. Når skaden er
sket, hjælper vi dig med skadehåndteringen overfor selskabet. Derudover er vi proaktive med hensyn
til skadeforebyggelse.
Ved at lade DFM varetage dine
forsikringer sikrer du, at din
virksomhed får alle relevante

forsikringer til den rigtige pris, og med en
passende dækning.
Har du brug for et gennemsyn af din
virksomheds aktuelle forsikringsforhold,
står vores dygtige medarbejdere klar til
et uforpligtende møde. Du er derfor altid
velkommen til at kontakte os i Gråsten
eller en af vores andre lokale afdelinger for
at høre nærmere om, hvordan DFM kan
hjælpe dig.
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