Nyt fra ETU Forsikring A/S
Hermed følger lidt information omkring
samarbejdet med Veteranbil Forsikrings
Klubben.
Det er et nyt tiltag fra ETU Forsikring A/S,
som vi mailer direkte til medlemmerne i
forsikringsklubben.
Som bekendt tegner klubben
veteranbilforsikringer på fordelagtige vilkår
for klubbens medlemmer.
Når vi snakker veteranbilforsikring, er der
især to spørgsmål, der presser sig på nemlig,
hvad er original stand, og hvad er hobby
kørsel?
For at køretøjet kan forsikres som originalt, skal bilen fremstå i tidstypisk stand som ved første registrering.
Det er ikke en ”blåstempling”, at bilen er synet og godkendt - det gør ikke et ombygget køretøj originalt.
Små ændringer er ok, da det kan være vanskeligt at fremskaffe originale reservedele. Det er derimod vigtigt, at
bilen fremstår tidstypisk, der ikke ændrer bilens karakter.
Det vil dog altid være en konkret vurdering, men en række ændringer godkendes som udgangspunkt altid:
• elektronisk tænding
• rustfri udstødning
• opgradering af tromlebremser til skivebremser
• en anden ”standard” lak
• en anden radio/højttaler
Sætter man sit eget præg på bilen med andre dæk og fælge, er de ikke dækket af forsikringen.
Ved en totalskade vil hele køretøjet dog være dækket på sædvanlige vilkår.
Hobby-/lejlighedsviskørsel betyder, at man som udgangspunkt kun anvender bilen til hobbykørsel.
Almindelig brugskørsel, som har det primære formål at opfylde et almindeligt transportbehov, er ikke dækket.
Men at man lejlighedsvis tager bilen på arbejde for at ”lufte” bilen er ok, at man lejlighedsvis bruger bilen til
at hente en pose kaffe, er også ok. Man skal her forstå, at der er tale om lejlighedsvis kørsel.
Ønsker man at kunne benytte køretøjet som almindelig ”brugskøretøj”, skal bilen forsikres på almindelige
vilkår og naturligvis til en helt anden pris. På grund af bilens alder, er det ikke en selvfølge, at der kan tegnes
en almindelig kaskoforsikring på bilen. Det vil altid være en konkret vurdering.
Veteranbilforsikring er en special forsikring lavet på meget fordelagtige vilkår. Her er der naturligvis nogle
begrænsninger, og misbruger man disse, vil det betyde højere priser for veteranfolket. Så derfor, lad være med

at misbruge ordningen. Det kan nemlig betyde, at man snyder sig selv i situationer, hvor forsikringen ikke
dækker!
Som noget nyt er forsikringen udvidet til at dække hele året. Men husk: stadigvæk kun lejlighedsvis kørsel.
Der har været en lille ”shit storm” på de sociale medier, hvor en Ford Mustang ejer, der var forsikret gennem
et andet anerkendt forsikringsselskab, var så uheldig, at hans bil brød i brand, da han arbejdede på bilen.
Dette resulterede i en totalskade, og da selskabet havde følgende tekst i deres betingelser under undtagelser: ”
14.4 Skade, der påføres bilen/motorcyklen under privat reparation, herunder behandling og bearbejdning”.
Denne tekst betød for den stakkels mand, at forsikringsselskabet afviste skaden, og kunden måtte bære tabet
alene. Her kan vi berolige ETU´s kunder med, at de er bedre stillet her, da brandskaden ville været dækket.
Hos ETU Forsikring A/S arbejder vi hele tiden på at optimere vore dækninger og priser, så forsikringerne
også dækker ud fra de forventninger, forsikringstageren måtte have. Dette betyder også, at det er nødvendigt
at få snakket forsikringen igennem og sikre sig, at værdien passer med de faktiske forhold. Man kan have lavet
forbedringer på køretøjet, der gør, at værdien skal opjusteres, eller det kan betyde, at bilen ikke længere
fremstår som ”original”. Her kan ETU Forsikring A/S også hjælpe, da vi forsikrer både originale og
uoriginale køretøjer.

Husk, at
ETU Forsikring A/S arrangerer det årlige ETU løb
lørdag den 26. august 2017 med start klokken 9:30 i Rødekro.
Se mere info på ETU´s Facebook side.

