Forbedrede veteranforsikringer
Din klub har en forsikringsaftale med ETU forsikring A/S.
Vi er stolte over den aftale, klubben har forhandlet igennem med forsikringsselskabet.
Aftalen betyder, at vores medlemmer har mulighed for at få forsikret deres veterankøretøjer til en
meget fordelagtig pris, med markeds (måske) bedste betingelser og dertilhørende bedste priser.
Vi kan kort nævne medlemmernes fordele:
•
•

Kørselsperiode hele året (lejlighedsvis/hobbykørsel) super lav selvrisiko med 0 kr. på ansvar og
kun 500 kr. på kasko
Vejhjælp uden selvrisiko på køretøjer med kaskoforsikring.

Trods disse fordelagtige dækninger, har vi også fået forhandlet en prisgaranti for vore medlemmer.
Det betyder, at har du en billigere tilsvarende forsikring, så matcher ETU Forsikring A/S denne pris.
Du får derved en af markeds allerbedste veteranforsikring samtidigt med, at du støtter din klub.
Vi er blevet gjort opmærksom på, at den udvidede kørselsperiode sker automatisk på alle forsikringer,
der er tegnet som originale veterankøretøjer hos ETU Forsikring A/S. Dog skal man selv henvende sig
til selskabet på telefon 7472 8600 for at få ændret policen til den lavere selvrisiko, samt den lavere pris.
I samme forbindelse bør man overveje om dagsværdien, der er anført på policen, stadigvæk passer.
Man skal huske, at det altid er ejerens pligt at sørge for at policen ”passer” til køretøjet.
En anden vigtig ting, man skal være meget opmærksom på, er, om køretøjet stadigvæk er originalt.
Når vi snakker veteranforsikring, er kravet hos selskaberne nemlig, at køretøjet er historisk korrekt og i
original stand. Det betyder på jævnt dansk, at køretøjet teknisk skal fremstå, som da det blev produceret
som ny. Der kan være tilfælde, hvor man har foretaget forbedringer på køretøjet, der betyder, at
forsikringspolicen og køretøjet ikke længer ”passer” sammen.
Her er vi så heldige, at vores forsikringsselskab også har mulighed for at hjælpe klubbens kunder, hvor
køretøjet ikke længere kan opfylde kravet om originalitet. Her skal man igen henvende sig til ETU
Forsikring A/S.
Vi vil derfor opfordre vores medlemmer til at kontrollere deres forsikringer, og har I ikke allerede
tegnet jeres forsikringer gennem vores samarbejdspartner ETU Forsikring A/S, vil vi opfordre jer til
dette - da I samtidig med, at I får en af markeds allerbedste veteranforsikring, samtidig støtter jeres klub
økonomisk.

