
Effektiv skadebehandling 
med EG SafetyNet 
Når uheldet er ude, kan det være en kæmpe administrativ byrde. 

Men det behøver det ikke være. Vi har samlet alt, hvad du skal bruge i ét system. I EG 
SafetyNet Forsikring og Tingskade kan du finde:  

• Virksomhedens aktiver
• Oversigt over alle tingskader og forsikringer
• Relevante formularer
• Rapportering

Medarbejderen kan nemt og enkelt registrere en skade i EG SafetyNet, skadesbe
handlingen er forenklet, da informationerne kun skal indtastes én gang, og systemet 
skaber overblik og giver jer data, der kan bruges til ledelsesrapportering.

Udnyt data til at nedbringe antallet af skader
Nedbring antallet af skader af samme type ved at følge op med handlingsplaner. 
Vores kunders erfaringer viser, at skadesfrekvenser nedsættes markant ved syste
matisk opfølgning og gennemførsel af handlingsplaner. Når skader og handlings
planer er i samme system, forenkles processen, hvilket ofte medfører bedre resultater.

Let’s go further

Kontakt os, hvis du vil vide mere om 
EG SafetyNet Forsikring og Tingskade 

Kontakt EG 

Tlf.: +45 7013 2211 

eller mail eg@eg.dk

Uheldet er ude. Der er sket 
en skade på fx en bil, en 
bygning eller noget løsøre. 

Tilføj flere detaljer til skaden, 
som fx dokumenter og billeder.

Registrer skaden nemt og 
hurtigt i EG SafetyNet via 
app, tablet eller PC.

Afslut din skade med overblik 
over skadehånd teringen og 
omkostninger.

Skaden bliver behandlet 
effektivt.

Følg op på skaden med inspektioner 
og rapportering i EG SafetyNet
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Vejle kommune har reduceret antallet af skader 
og sparet på omkostningerne 

Efter vi er begyndt at anvende EG SafetyNet, har vi fået meget bedre overblik over 
vores data, og vi har nu styr på antal skader, og hvordan de opstår.
Ved at anvende disse data til risikostyring har Vejle Kommune iværksat risikostyrings
tiltag for at reducerer antallet og omfanget af skader på køretøjer. 
Vi har kunne følge udviklingen i EG SafetyNet både på antal og omkostninger i 
en meget positiv retning. Antallet er reduceret med 64 skader, og der er sparet et 
betragteligt beløb på omkostningerne.  

Vejle kommune


