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Dit veterankøretøj er ikke bare et køretøj, det er i 
høj grad også en værdigenstand. Derfor er det vigtigt 
med en Veterankøretøjsforsikring.

Alm. Brand er Danmarks største forsikringsselskab 
inden for veterankøretøjer. I afdelingen Nordisk 
 Veteran beskæftiger vi os udelukkende med råd
givning og salg af forsikringer til veterankøretøjer. 

Samlet har vi mere end 50 års erfaring og uddan
nelse inden for auto og forsikringsbranchen. Det 
betyder, at vi kan give dig en rådgivning og en flek
sibilitet, der matcher dine behov. 

Som en del af Alm. Brand koncernen kan vi i Nordisk 
Veteran desuden tilbyde dig en række muligheder 
for at opnå rabat, hvis du kombinerer din Veteran
køretøjsforsikring med dine andre forsikringer. 

Gammel kærlighed 
ruster ikke

Traditionel Veterankøretøjsforsikring

1 3
Denne forsikring er til dig, 
som bruger dit veteran køretøj 
som et hobbykøretøj. 

Vi tilbyder denne forsikring 
enten som ansvarsforsikring 
eller en kombineret ansvars 
og kaskoforsikring.

2
Det kunne f.eks. være en tur 
ned til havnen, en aftentur ud 
i det blå eller til et træf med 
veterankøretøjsklubben.
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Tegningsregler for traditionel 
Veterankøretøjsforsikring 
(biler og motorcykler)

Veterankøretøjer til og med årgang 1993. Vi tegner 
kun forsikring for klassiske køretøjer efter særlig 
aftale.

 Dit køretøj fremstår i original stand. 

 Inden tegning af bil, skal vi bede om tre bil
leder (et skråt forfra og et skråt bagfra – fra 
henholds vis højre og venstre side) og et af 
 motorrummet. 

 Inden tegning af motorcykel, skal vi bede om tre 
billeder (et fra hver side og et bagfra). 

 Du kan bruge dit køretøj til hobbykørsel.  

 Almindelig brugskørsel, som har det primære 
formål, at opfylde et almindeligt transport behov 
f.eks. kørsel til og fra arbejde, shopping og lig
nende er ikke dækket. 

 Kørselsperioden er fra 15. marts til og med  
 15. november. 

 

  Vi skal have oplyst reg.nr. på din brugsbil (du 
skal være registreret bruger og have fuld råderet 
over bilen døgnet rundt). 

 Du er medlem af en veteran eller mærke klub. 

 Du opbevarer dit køretøj i en lukket og aflåst 
garage/bygning. 

 Du har indberetningspligt, hvis du har flere end 
tre veteran/klassiske køretøjer under samme 
tag. 

 Veteranbiler på 30 år eller ældre skal være 
forsynet med en 112 Brandslukker eller en 2 kg. 
pulverslukker. 

 Vi fastsætter forsikringssummen efter køretøjets 
dagsværdi. 

 Tegner du kaskoforsikring, er dit køretøj des
uden forsikret mod brand og tyveri i stilstands
perioden fra 16. november til og med 14. marts. 

 Vi forbeholder os ret til at vurdere indtegning in
dividuelt samt til at kræve installation af en GPS.

Vi tegner forsikringerne under følgende forudsætninger:
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Traditionel 
Veterankøretøjsforsikring

1 3
Du får 25 % rabat på køretøj nr. 2 
og efterfølgende køretøjer, som 
er forsikret med både ansvars og 
kaskoforsikring.

Selvrisiko på kaskoforsikring (in
deks 2023): 1.694 kr. 

Trækkrog er gratis medforsikret. 

2
Du kan få op til 15 %  rabat, hvis du 
er Pluskunde i Alm. Brand.
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Priser for 
traditionel 
Veterankøretøjs
forsikring

Priser pr. 1. januar 2023
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Dagsværdi Veterankøretøjer - 1993 

1/1-årlig pris
 Ansvar og kasko   Ansvar

Udover forsikringens pris opkræver vi årligt 
lovmæssige afgifter og bidrag: 

Garantifondsbidrag på 40 kr.

Skadeforsikringsafgift på 1,1 % af brand og  
kaskoforsikringen

Miljøbidrag på 84 kr. (ikke på motorcykler).
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Brugsveteran 
Forsikringen er til dig, som gerne vil bruge din 
veteranbil eller motorcykel til mere end hobby
kørsel.

Brugsveteranforsikringen giver dig frihed 
til at bruge dit veterankøretøj helt som du vil.

Kørselsperioden er fra 15. marts til og med 15. 
november og dit kørselsbehov er maks. 6.000 km.

Vi tilbyder kun forsikringen som en kombineret 
ansvars og kaskoforsikring.

– en unik forsikring, som du kun kan tegne hos Nordisk Veteran
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Brugsveteran 
Vi tegner forsikringerne under følgende forudsætninger:

Vi stiller samme krav som til den traditionelle 
Veterankøretøjsforsikring, derudover er der 
følgende forudsætninger:

 Du er eller bliver Pluskunde i Alm. Brand og er 
fyldt 30 år.

 Veterankøretøjer til og med årgang 1993.

 Du har en brugsbil som er eller bliver forsikret i 
Alm. Brand.

 

 Køretøjet skal fremstå originalt og være i god 
stand.

 Køretøjet skal være privat registreret og have en 
totalvægt på maks. 3.500 kg.

 I stilstandsperioden fra 16. november til og med 
14. marts, er dit køretøj forsikret mod brand og 
tyveri.

 Du optjener ikke kørselsanciennitet på en 
Brugsveteran.
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Som Pluskunde kan du få op til 15 % rabat. Pluskunderabatten  er ikke fratrukket prisen.

Du får 25 % rabat på køretøj nr. 2 og efterfølgende køretøjer.

Trækkrog er gratis medforsikret.

Selvrisiko på kaskoforsikring (Indeks 2023): 1.694 kr.

Dagsværdi Veterankøretøjer - 1993
1/1-årlig pris

Ansvar og kasko

25.000
50.000
75.000

100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
225.000
250.000
275.000
300.000
325.000
350.000
375.000
400.000
425.000
450.000
475.000
500.000
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2.762
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5.795
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Priser for 
Brugsveteran
forsikringen

Priser pr. 1. januar 2023 

Udover forsikringens pris opkræver vi årligt 
lovmæssige afgifter og bidrag: 

Skadeforsikringsafgift på 1,1 % af brand og kaskofor
sikringen

Miljøbidrag på 84 kr. (ikke på motorcykler).

Garantifondsbidrag på 40 kr.
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Vejhjælp
Vejhjælpen omfatter kaskoforsikrede veteran 
køretøjer på 30 år eller ældre og med en total vægt 
på maks. 3.500 kg.

Vejhjælpen dækker i Danmark i den kørselsperiode, 
der står i policen. 

Vejhjælpen omfatter driftstop, der forhindrer fortsat 
kørsel ved egen hjælp.

Vejhjælpen omfatter én transport af veterankøre
tøjet til reperatør eller hjem, hvis ikke havariet kan 
udbedres på stedet.

Vejhjælpen omfatter persontransport af fører og 
passager til bopæl eller  fælles bestemmelses sted.

Vi yder ikke assistance fra din bopæl eller fra køre
tøjets opbevaringssted.

Du skal hverken betale abonnement eller 
selvrisiko for vejhjælpen.
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Dagsværdi
 

Veterankøretøjer - 1993
1/1-årlig pris
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422
635
846

1.057
1.268
1.480
1.692
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2.114
2.326

Vi opkræver årligt lovmæssig 
skadesforsikrings afgift på 1,1 % af prisen.

Stilstandskaskoforsikring

Priser pr. 1. januar 2023

Forsikringen er til dig, som har et uregistreret 
veterankøretøj og har brug for en forsikring, 
indtil køretøjet bliver registreret.

En Stilstandskasko er en kaskoforsikring (her
under brand og tyveriforsikring), der dækker 
mulige skader på køretøjer, der holder stille 
og ikke er indregistreret.

Du kan få op til 15 % rabat, hvis du er 
 Plus kunde i Alm. Brand.

Du får 25 % rabat på køretøj nr. 2 og efterføl
gende køretøjer

Selvrisiko (indeks 2023): 1.694 kr.
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Veteran Byggeforsikring
Forsikringen er til dig, som har et uregistreret veterankøretøj under opbygning. 

Ved en forsikringssum på 222.495 kr. er den årlige pris 1.279 kr. i 2023. Vi tilbyder dækningen 
uden beregning til dig, der allerede har eller tegner en Veterankøretøjsforsikring i Alm. Brand.

 Vi tilbyder forsikringen som en udvidelse af din Indboforsikring i Alm. Brand.

 Udover selve køretøjet dækker forsikringen reservedele og eget værktøj, der bruges i for
bindelse med opbygning af køretøjet.

 Veteran Byggeforsikringen dækker i forbindelse med brand, indbrudstyveri eller vandskade 
på privatadressen.

Selvrisiko (indeks 2023): 
2.258 kr. 
6.647 kr. (ved vandskade i kælder)
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Spar op til 15 % på dine forsikringer 
Bliv Pluskunde ved at samle dine forsikringer hos Alm. Brand. Udover besparelsen på prisen 
får du også andre fordele som f.eks:

 Børneulykkesforsikring uden beregning indtil dit barn fylder tre år.

 Kun én selvrisiko, hvis en skade berører flere forsikringer.

 Underforsikringsgaranti på op til 25 %, hvis din forsikringssum på indbo er sat for lavt.

 Psykologisk krisehjælp.

Læs mere på almbrand.dk/pluskunde. 

Du kan også ringe til os på 96 10 17 17 for at høre mere.



B101 · 800 · 01.21 · M
arketing

Ring til os 
Har du spørgsmål vedrørende Veteran
køretøjsforsikring kan du kontakte os 
på telefon 35 47 77 47 alle hverdage 
mellem kl. 8.30  16.00 

Alm. Brand | Nordisk Veteran
Midtermolen 7 
2100 København Ø 
nordisk@veteranforsikring.dk 
nordiskveteran.dk


