
Minska risk för inbrott och överfall med  
Nokas säkerhetsteknik och bevakningstjänster
Skadeförebyggande arbete i samarbete med Moderna Försäkringar och Nokas



En totalleverantör av säkerhetslösningar och kontanthantering

hjälp alla tider på dygnet - året runt

skyddstäckning av eventuella glasskador

snabbare skadehantering - Nokas anmäler inbrottet/stölden till Polisen 
och återkopplar skadan samtidigt till Moderna

personlig service - Nokas och Moderna har gemensam fokus på  
människor och värden - vad vi än gör -gör vi för er skull! 

Fördelar med Modernas samarbete med Nokas

Minska risk för inbrott och överfall med Nokas

Tillsammans med säkerhetsbolaget Nokas erbjuder vi fri konsultation till att förbättra 
din säkerhet på företaget. Då får ni en strategisk säkerhetsöverblick av ert företag för 
att minska eventuella hotsituationer och risker – och taktiskt ta fram handlingsplaner 
mot rån och stöld. Du får möjlighet att se utbudet av helhetslösningar inom  
bevakningstjänster, säkerhetsteknik och larmcentralstjänster. 
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Nokas utbud och tjänster

Inbrottslarm
Passagesystem
Brandlarm
CCTV
Lås & Beslag

Larmutryckning
Öppning/låsning
Rondering
Systematiskt brandskyddsarbete
Stationära tjänster
Säkerhetstjänster
Rådgivning
Utbildning 

Via samarbetspartners:
Driftjour
Skadesanering
Säkerhetsskåp

Inbrottslarm
Överfallslarm
Driftlarm
GPS Positionering
Ljudöverföring
CCTV Larm
CCTV Rondering
Hisslarm
Telefonpassning
Krisjour
Öppning/Låsning

SäkerhetsteknikBevakningstjänsterLarmcentral

Minska risken redan idag
Be om Modernas säkerhetsrådgivning när du tecknar din försäkring eller när du talar med din 
personliga skadereglerare. Du kan även kontakta oss direkt på sakerhet@modernaforsakringar.se, 
08-619 50 97 (08.30-17.00)

Teckna en produkt eller 
tjänst med Nokas  

– få reducerad självrisk!
Väljer du att följa åtgärdsförslag som vi rekommenderat får ni ökat skydd och reducerad  självrisk på del av moment i 

villkoret.



Moderna Försäkringar - Företag & Industri 
Box 7830, 103 98 STOCKHOLM 

foretag@modernaforsakringar.se
www.modernaforsakringar.se/foretag

Försäkringsgivare

Samarbetspartner

Nokas AB
Nokas är etablerade på 1 200 platser i Norden. 

Besök Nokas på www.nokas.se

Be om Modernas säkerhetsrådgivning när du  
tecknar din försäkring eller när du talar med  

din personliga skadereglerare. 

Du kan även kontakta oss direkt via e-post eller mejl:

sakerhet@modernaforsakringar.se

08-619 50 97 (08.30-17.00)

Så här bokar du  
säkerhetsrådgivning


