Begæring
Veterankøretøjsforsikring
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FORSIKRING A/S
NORDISK VETERAN
Rådhuspladsen 2-4
1550 København V
Telefon 35 47 77 47
almbrand.dk
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Forsikringstager
Navn

CPR/SE-nr.

Adresse

Telefon nr.

Postnr.

E-mail

By

Oplysninger om køretøjet
Fabrikat

Årgang

Model

Reg.nr.

Stelnr.

Handelsværdi

Kr.

Forsikringens omfang
Kun ansvar
Ansvar og kasko, Klassisk og Veterankøretøj
Ansvar og kasko - Brugsveteran
Stilstandskasko (uindregistreret køretøj)

Skal forsikringens opsiges i andet selskab?
Vi gør det nemt for dig at opsige din nuværende forsikring. Hvis du ikke allerede har givet os
oplysninger om dit nuværende forsikringsselskab og policenummer, skal du blot udfylde felterne
her.
Husk, at du kan opsige din forsikring med særligt kort varsel mod et mindre gebyr. Markér derfor,
hvis du gerne vil have, at vi opsiger din forsikring så hurtigt som muligt.
Nuværende forsikringsselskab

Policenr.

Forsikringen skal opsiges med kort varsel
(indeværende måned + en måned)

Ja

Nej

Forsikringen skal opsiges til hovedforfald

Ja

Nej
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Hovedforfaldsdato

Alm. Brand A/S CVR-nr. 77 33 35 17 / Hovedkontor: Midtermolen 7 / 2100 København Ø / Telefon 35 47 47 47
Alm. Brand Forsikring A/S CVR-nr. 10 52 69 49 / Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S CVR-nr. 64 14 57 11
Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 / Alm. Brand Leasing A/S CVR-nr. 17 70 25 72
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Original stand
Forsikringen kan kun tegnes, hvis køretøjet fremstår i original korrekt stand. For at
bedømme dit køretøj skal vi bede om billeder af din bil eller motorcykel.
Bil:

2 billeder af bilens ydre, et skråt forfra og et skråt bagfra, henholdsvis fra højre og
venstre side, så bilen kan ses hele vejen rundt, samt et af motorrummet.

MC:

2 billeder af motorcyklen (et taget fra hver sin side) samt et bagfra hvor
nummerpladen fremgår, hvis motorcyklen har plader på.

Billeder af mit køretøj er vedlagt denne begæring

Ja

Nej

Billeder er sendt på mail til nordisk@veteranforsikring.dk

Ja

Nej

Er dit køretøj i original stand?

Ja

Nej

Er der lavet nogle ændringer som afviger fra det originale?

Ja

Nej

Hvis ja, hvilke ændringer?

Krav for Veterankøretøjsforsikring
For at kunne tegne en veterankøretøjsforsikring er det et krav, at du har en brugsbil, samt at du er
medlem af en veteran/mærkeklub.
Reg. nr. på din brugsbil
Veteran/mærkeklub samt medlemsnr.
Køretøjet må kun benyttes til privat hobbykørsel i perioden fra 15. marts til 15. november og skal
opbevares i lukket og aflåst garage/bygning.
Jeg benytter kun mit veterankøretøj til hobbykørsel

Ja

Nej

Jeg opbevarer mit veterankøretøj i aflåst garage/bygning

Ja

Nej

Øvrige krav for Brugsveteranforsikring
For at kunne tegne en brugsveteranforsikring er det et krav, at du er Pluskunde i Alm. Brand og
fyldt 30 år. Din brugsbil skal være eller samtidig blive forsikret i Alm. Brand.
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Km stand på brugsveterankøretøjet

Pr. dags dato.

Køretøjet skal være privat registreret og have en totalvægt på maks. 3.500 kg. Det maksimale
kørselsbehov må ikke overstige 6.000 km. pr. kalenderår.
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Spørgsmål om tidligere forløb
Har der indenfor de seneste 3 år været skader, som er blevet dækket på
dine forsikringer?

Ja

Nej

Ja

Nej

Er du registreret i RKI Kredit Information A/S eller Debitor Registeret?

Ja

Nej

Er du registreret i Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister af et
forsikringsselskab pga. manglende betaling på en bilforsikring?
(Forsikringskunder, der er registreret i Automobilforsikringsselskabernes
Fællesregister, har modtaget en meddelelse herom ved registreringen.)

Ja

Nej

Hvis ja, hvor mange og på hvilke forsikringer?
Forsikring

Antal

Forsikring

Husforsikring

Familieforsikring

Bilforsikring

Fritidshusforsikring

Antal

Andre forsikringer
Er en eller flere af dine forsikringer indenfor de seneste 3 år blevet opsagt
af tidligere forsikringsselskab, ophævet pga. manglende betaling eller
pålagt skærpede vilkår (herunder forhøjet selvrisiko)?
Hvis ja, hvilke forsikringer og hvilken ændring?

Opkrævning og betaling
Opkrævning ønskes pr.
Indbetalingskort
BetalingsService oplysniner

BetalingsService
Reg. nr.

Konto nr.

Betaler du din forsikring via et almindeligt indbetalingskort koster det 25 kr. Til gengæld er det
gratis, hvis du betaler via BetalingsService.

Garantifonden
Alm. Brand Forsikring A/S er et dansk forsikringsselskab, som er omfattet af "Garantifonden for
skadeforsikringsselskaber".
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Garantifonden træder til, hvis du som kunde har dine forsikringer i et konkursramt
forsikringsselskab. Og har du det konkursramte selskab som modpart i en forsikringssag, vil du
være sikret erstatning for allerede skete skader.
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Klagemuligheder
Vi gør altid vores bedste for, at du får en god og korrekt behandling. Hvis der alligevel skulle opstå
uenighed, kan du klage til vores kundeambassadør ved at skrive til forsikring.klager@almbrand.dk
eller ringe på 35 47 84 22. Kan vi ikke sammen finde frem til en tilfredsstillende løsning, har du
mulighed for at klage til Ankenævnet for Forsikring. Du kan læse mere på ankeforsikring.dk.

Underskrift
Med min underskrift bekræfter jeg, at ovenstående spørgsmål er besvaret i overensstemmelse med
de faktiske forhold, og at jeg er indforstået med, at forsikringen enten er ugyldig eller at
erstatningen kan nedsættes i henhold til Lov om Forsikringsaftaler, hvis mine svar ikke er fuldt
sandfærdige, eller fortielser har fundet sted.
Jeg giver Alm. Brand tilladelse til at opsige min forsikring i mit nuværende forsikringsselskab.
Jeg giver Alm. Brand ret til at søge oplysninger hos forhandlere, veteran/mærkeklubber og andre
forsikringsselskaber som har eller måtte få kendskab til køretøjet og til at gøre disse bekendt med
de for Alm. Brand foreliggende oplysninger.
Jeg giver Alm. Brand tilladelse til at indhente oplysninger hos RKI Kredit Information A/S og
Debitor Registret.
Navn på udfylder:

NemKonto

Reg. nr.

Konto nr.
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Dato:
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Om anvendelse af kundeoplysninger

Persondataloven
Når Alm. Brand registrerer oplysninger om dig, skal vi ifølge persondataloven orientere dig om
hvem der er dataansvarlig
hvorfor vi behandler oplysninger om dig
hvem oplysningerne om dig kan videregives til
hvordan du kan gøre indsigelse

Lov om finansiel virksomhed
Ifølge lov om finansiel virksomhed må selskaberne i Alm. Brand Koncernen, som udgangspunkt, ikke udveksle de
oplysninger, vi har registreret om dig, i forbindelse med rådgivning eller markedsføring af vores produkter over for
dig. Udveksling af oplysningerne kræver dit samtykke. I forbindelse med administration må vi dog gerne udveksle
dine oplysninger uden dit samtykke, med mindre det drejer sig om oplysninger om rent private forhold, eksempelvis
helbredsmæssige forhold. Udveksling af disse oplysninger kræver også dit samtykke.

Dataansvarlig
Det enkelte selskab i Alm. Brand Koncernen, som du er kunde i, (primært Alm. Brand Forsikring A/S, Alm. Brand
Bank A/S og Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S) er ansvarlig for deres respektive kundedata.

Formål
Formålet med at behandle og udveksle de oplysninger, vi har registreret om dig, er at
skabe et bedre grundlag for, at vi i Alm. Brand kan målrette vores finansielle rådgivning og markedsføring af vores
produkter til dig og din husstand
give Alm. Brand mulighed for at udføre administrative opgaver som f.eks. at beregne din husstands samlede rabat.
Hvis alle selskaber i Alm. Brand Koncernen ikke har adgang til de nødvendige kundeoplysninger, kan konsekvensen
være, at vores rådgivning af dig og din husstand ikke bliver fyldestgørende.
Med dit samtykke til at anvende og videregive de oplysninger, vi har registreret om dig, giver du Alm. Brand
Koncernen mulighed for f.eks. at tilbyde dig og din husstand særlige rabatter, serviceaftaler og finansieringstilbud. Vi
anvender også dine oplysninger til at rådgive dig på det finansielle område og markedsføre relaterede produkter fra
Alm. Brand Koncernen og fra vores samarbejdspartnere.
På almbrand.dk/samarbejdspartnere kan du se en ajourført liste med vores samarbejdspartnere.
Ønsker du ikke denne anvendelse af dine oplysninger, kan du meddele det til Alm. Brand telefonisk, pr. brev eller
mail.

Hvilke oplysninger drejer det sig om?
Det er disse grupper af kundeoplysninger, vi har brug for at registrere og videregive til brug for administration,
kunderådgivning og markedsføring:
Stamdata, f.eks. dit navn, adresse, forsikrings- og engagementsoversigt, ejendomstype- og størrelse.
Produktdata, f.eks. din forsikringspræmie, betalingsforløb og betalingstermin, betalingsoverførselsaftaler, saldo- og
posteringsoplysninger.
Tegnings- og engagementsoplysninger, f.eks. din kundebetjener eller assurandør.
Behovsdata, f.eks. dine ønsker omkring pension, livsforsikring osv.
Særlige oplysninger, f.eks. dit skadesforløb, betalingshistorik og eventuelle restancer.
Afhængigt af hvilke forsikringer eller finansielle produkter du har, kan oplysningerne enten være givet af dig eller kan
være indhentet af Alm. Brand i overensstemmelse med lovgivningen (f.eks. fra Det Centrale Personregister).

Hvem kan vi videregive dine oplysninger til?
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Vi kan videregive dine oplysninger til:
Andre myndige medlemmer af din husstand, der, som dig, har underskrevet en Serviceaftale.
Selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand A/S, Alm. Brand Forsikring A/S, Alm. Brand Bank A/S,
Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S, Alm. Brand Leasing A/S og Alm. Brand Formue A/S
Vores samarbejdspartnere (bl.a. Alm. Brand Invest, SOS International A/S, Totalkredit A/S og Dansikring Direct A/S).
På almbrand.dk/samarbejdspartnere kan du se en ajourført liste med alle vores samarbejdspartnere.
Hvis du misligholder dine betalingsforpligtelser over for Alm. Brand, har vi mulighed for at oplyse dette til
kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med de gældende regler.

Pligt til videregivelse af oplysninger til tredjemand
Alm. Brand videregiver oplysninger til tredjemand, når vi er retligt forpligtede til det. Det kan f.eks. dreje sig om
videregivelse til Centralregistret for Motorkøretøjer eller skattemyndighederne.

Orientering og indsigtsret
Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret om dig, hvilke typer af oplysninger vi
videregiver på baggrund af dit samtykke, til hvilke selskaber og/eller personer videregivelsen kan ske og hvorfor. Du
har ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret eventuelt urigtige eller vildledende oplysninger. Henvendelse kan rettes
til: Alm. Brand A/S, Direktionssekretariatet, Midtermolen 7, 2100 København Ø.

Alm. Brand A/S CVR-nr. 77 33 35 17 / Hovedkontor: Midtermolen 7 / 2100 København Ø / Telefon 35 47 47 47
Alm. Brand Forsikring A/S CVR-nr. 10 52 69 49 / Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S CVR-nr. 64 14 57 11
Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 / Alm. Brand Leasing A/S CVR-nr. 17 70 25 72

Veterankøretøjsforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Selskab:

FT-nr. : 53086

Alm. Brand Forsikring A/S

Produkt: Veterankøretøjsforsikring

Land: Danmark

Betingelsesnummer: VK1803
Dette dokument er kun et generelt overblik over de væsentligste oplysninger om forsikringsproduktet. De fuldstændige
oplysninger om produktet vil fremgå af dit forsikringstilbud eller begæring, din police og forsikringsbetingelserne for produktet. I
disse dokumenter finder du både de førkontraktlige oplysninger om produktet – dvs. dem du skal have, inden du indgår aftalen –
og de kontraktlige oplysninger, dvs. oplysningerne om selve din aftale.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Der er tale om en veterankøretøjsforsikring, der dækker, hvis du med din bil laver skade på andre personer eller deres ting.

Hvad dækker den?
Dit erstatningsansvar, hvis veterankøretøjet,
som du forsikrer i forbindelse med et uheld,
gør skade på andre mennesker, deres ting
eller køretøjer med færdselslovens summer.
Du kan udvide din forsikring med følgende:
Kaskoforsikring: Dækker skader på din bil
ved f.eks. færdselsuheld, brand, tyveri og
hærværk.
Brugsveteranforsikring: Dækker kørsel
udover hobbykørsel, dog må du maksimalt
køre 6.000 km. pr. kalenderår.

Hvad dækker den ikke?
Skade på dine egne ting.
Skade på føreren af bilen og dennes ting.
Skade på et tilkoblet køretøj
Studenter-, konfirmations- og brudekørsel og
udlejning er ikke dækket.
Skader der er forvoldt ved anden kørsel end
hobbykørsel.

Er der nogen begrænsninger af dækningen?
Kørselsuheld i perioden 16. november til 14.
marts er ikke dækket.
Skader, der er sket ved grov uagtsomhed eller
forsæt.
Skade, der er sket som følge af krig, jordskælv
eller atomenergi.

Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker i Europa og i de lande uden for Europa, der er med i "grønt-kort"-ordningen.

Hvilke forpligtelser har jeg?
-
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-

Du skal svare ærligt på en række spørgsmål, inden du kan købe forsikringen.
Du skal betale til tiden.
Du skal fortælle os, hvis der sker ændringer i forhold til forsikringsforholdet. Det er f.eks., hvis du, som
forsikringstager, eller den faste bruger flytter til udlandet, hvis køretøjet får ny fast bruger, flere ejere eller
overgår til en ny ejer.
Du skal fortælle os, hvis køretøjet skifter anvendelse, indretning, udstyr, motorstørrelse, motorydelse, vægt,
kørsel med påhængskøretøj, udlejning eller lignende i forhold til det, der er oplyst i policen.
Hvis du får en skade, skal du fortælle os det, der er relevant i forhold til skaden, og begrænse skaden.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du kan betale din forsikring helårligt eller månedligt. Du skal senest betale på den dato, der står på din opkrævning.
Du kan vælge, om du vil betale via Betalingsservice eller indbetalingskort.

Hvornår går dækningen fra og til?
Dækningen begynder på den dato, du vælger, og den gælder frem til hovedforfald, hvor den automatisk bliver
fornyet med 1 år ad gangen.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
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Du kan skriftligt opsige forsikringen på et af følgende tidspunkter:
Med en måneds varsel til hovedforfald.
Med 14 dages varsel efter en skade er anmeldt, indtil 14 dage efter erstatningen er betalt, eller skaden er afvist.
Med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned imod at betale et gebyr

