Veteranbilforsikring
Er du den heldige ejer af en veteranbil eller klassisk bil,
bruger du sikkert både tid og kræfter på at passe godt på
den. Skulle uheldet alligevel være ude, er du godt dækket
med vores Veteranbilforsikring.

Fordele
	Mulighed for 0 kr. i selvrisiko på ansvarsskader (ved kaskodækning)
Dækker kørsel hele året, både på skader ved kørsel og ved tyveri
Ingen krav om medlemskab af veteranbilklub

En bil defineres som veteranbil, når den er mindst 30 år gammel.
Er bilen mindst 25 år gammel, betegnes den som en klassisk
bil. TJM Forsikring tilbyder forsikring af såvel veteranbiler som
klassiske biler.
Regler for brug af bilen
Veteranbilforsikringen er tiltænkt og tilpasset dig, der har en
veteranbil eller klassisk bil som din hobby. Den dækker således
biler, der benyttes til hobbykørsel, dvs. kørsel i fritiden, fx til søndagsture, ture til veteranbiltræf eller -stævner, ture i sommerhus
eller konformations-, eksamens- eller bryllupskørsel.
Er bilen dit primære køretøj, som du benytter til og fra arbejde
eller til at hente og bringe børn, eller kører du mere end 10.000
km i den årligt, betragtes det som daglig kørsel. I så fald skal du
have en almindelig bilforsikring.
Grunddækning
Veteranbilforsikringen består som udgangspunkt af en lovpligtig
ansvarsforsikring, der dækker de erstatningskrav, du kan blive pålagt, hvis du kommer til at skade andre personer eller deres ting.
Kaskodækning
Kaskoforsikringen dækker skader på din bil, fx skader ved påkørsel, hærværk eller brand, som sker under hobbykørsel.
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Tilvalgsdækninger
Du kan supplere din veteranbilforsikring med disse tilvalg:
Førerforsikring Dækker føreren af din bil, hvis denne kommer
til skade og ikke kan få erstatning fra anden side. Føreren er ikke
dækket på bilens ansvarsforsikring. Få dækket tandskade, varigt
mén, tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab. En førerforsikring sikrer også familien, fordi den dækker det økonomiske tab af
forsørger og giver ret til begravelseshjælp.
Tryg Vejhjælp Dækker assistance ved driftstop eller uheld i Danmark, hvor bilen ikke kan fortsætte ved egen kraft. Få hjælp på
stedet, eller få bilen bugseret. Føreren og evt. passagerer transporteres til nærmeste offentlige transportmiddel, hvis det ønskes.
Få også hjælp ved sygdom eller tilskadekomst hos føreren under
kørsel. Til Tryg Vejhjælp er knyttet en fordelagtig lånebil.
Stilstandforsikring Overvej stilstandsforsikring, hvis din bil ikke
skal køre i en længere periode. Stilstandsforsikring dækker bl.a.
ved brand, vandskade og tyveri. Vi dækker ikke skader i forbindelse med, at bilen har været ude at køre, medmindre bilen er blevet
stjålet.
Ekstraudstyr
Fastmonteret ekstraudstyr, fx sikkerhedsudstyr og anhængertræk. er dækket som en del af den samlede forsikringssum. Det

samme gælder afmonteret og ikke fastmonteret udstyr og tilbehør, fx vinter-/sommerdæk og fælge, når det kun anvendes til den
forsikrede bil. For at være dækket ved tyveri, skal genstandene
opbevares i et forsvarligt aflåst rum, og der skal kunne konstateres voldeligt opbrud.
Krav om garage, brandslukker og GPS
Bilen skal stå i garage eller garageanlæg, når den ikke benyttes. I
forbindelse med kørsel til feriehus eller stævne/træf må bilen dog
godt stå parkeret uden for garage.
Bilen skal være udstyret med en 2 kg pulverslukker eller en
brandslukker, der er godkendt til brandklasse A+B + 1000v og
frostsikker til - 30 grader.
Der er krav om GPS på biler med særlig høj handelsværdi samt
visse bilmærker, der udgør en særlig høj risiko for tyveri. Det
gælder fx Ferrari, Porsche og amerikanerbiler. GPS’en skal være
fastmonteret af en autoriseret montør, have backup til mindst 12
timers funktion og være aktiveret og tilsluttet en døgnbemandet
alarmcentral.
Uheld i udlandet
Kaskoforsikringen omfatter en redningsforsikring i udlandet.
Kører du i udlandet og kommer ud for et uheld, kan du få hjælp.
Selvrisiko
Vælg selv, om du vil have selvrisiko på din forsikring. Prisen på
forsikringen bliver billigere, hvis du vælger en selvrisiko. Det betyder, at du selv betaler en del af skaden – resten betaler vi.
Du er altid velkommen til at kontakte os
Dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Ønsker du personlig
rådgivning om forsikring, kan du altid ringe til din forsikringstillidsmand eller til hovedkontoret på 70 33 28 28.
Hovedkontorets telefontid er 8.00-17.00 (man-tors) og 8.0016.00 (fre).

TJM Forsikring

E tjm@tryg.dk

Ramsingsvej 28A, 2500 Valby

T +45 70 33 28 28

Dette faktablad indeholder ikke alle oplysninger. Læs altid også
produktbladet om veteranbilforsikring. Det kan du hente på
tjm-forsikring.dk/produktinfo. Ved skade er det de fuldstændige
forsikringsbetingelser, der gælder. Dem kan du hente på tjm-forsikring.dk/betingelser.

