Indtegningsregler pr. 01.01.2016
Gældende for veteranbiler, vintage biler, klassiske biler, veteran lastbiler klassiske campingvogne,
veteranknallerter, veteran motorcykler og klassiske motorcykler.
• Veteranbiler fra 1891 til og
med årgang 1957 kan
forsikres.
• Vintage biler fra 1958 til og
med årgang 1981 kan
forsikres.
• Klassiske biler fra årgang
1982 til og med årgang 1987
kan forsikres.
• Klassisk/veteranlastbiler
indtil årgang 1982 kan
forsikres. Maks egenvægt
5.000 kg.
• Veteran motorcykler fra
årgang 1891 til og med
årgang 1981 kan forsikres.
• Harley Davidson MC efter
årgang 1960 forsikres som
udgangspunkt ikke.
• Klassiske motorcykler
fra årgang 1982 til og med
årgang 1987 kan forsikres.
• Klassiske campingvogne fra
årgang 1891 til og med
årgang 1987 kan forsikres.
• Veteranknallerter til og
med årgang 1987 kan
forsikres.
• Det kræves, at køretøjet er
bilhistorisk korrekt og
fremstår i original stand.
• Der skal indsendes 2 fotos
af god kvalitet (skråt forfra og
skråt bagfra – fra henholdsvis
højre og venstre side)
• Køretøjet må kun benyttes
til lejlighedsvis kørsel, (som
vejledende max. 6.000 km. pr.
år) og ikke som dagligt
brugskøretøj. Hvis der er tale
om forsikring af en veteran-,
vintage- eller klassisk bil, skal
registreringsnummeret på
familiens brugsbil/MC
oplyses.
• Ved hobbykørsel forstås: En
begrænset anvendelse af det
forsikrede veteran-, vintage
eller klassiske køretøj i
naturlig sammenhæng med
interessen for det

bevaringsværdige køretøj.
Som udgangspunkt må
bilerne bruges til hyggeture,
klubmøder, træf, udstilling
og til feriebrug.
Almindelig brugskørsel, som
har det primære formål,
at opfylde et almindeligt
transportbehov f.eks. kørsel
til og fra arbejde, shopping
og lignende er ikke dækket.
• Alle veterankøretøjer, med
undtagelse af klassiske
campingvogne, skal være
opbevaret i lukket og aﬂ åst
garage eller anden form for
aﬂ åst bygning.
• Veteran- vintage- og
klassiske biler, samt klassiske
campingvogne skal være
forsynet med en 2 kg.
ildslukker.
• Motorcykler har ikke krav
om ildslukkere.
• Forsikringssummen
fastsættes af kunden
i samråd med
Medlemsklubben og/eller
Veteranbil Klubben efter
køretøjets dagsværdi.
• Forsikringssummen
er udtryk for, men ikke
garanti for, den maksimale
erstatning der kan udbetales
ved totalskade. Ved
underforsikring erstattes pro
rata (forholdsmæssigt).
• Det påhviler
forsikringstager at følge
prisudviklingen og evt.
begære forsikringssummen
ændret. Det påhviler også
forsikringstager, at gøre
selskabet opmærksom på
når et køretøj f.eks. kan
ændres fra vintage til
veteran
• Forsikringen kan tegnes
som ansvarsforsikring eller
ansvars- og kaskoforsikring.
• Alle køretøjer eksklusiv
knallert og lastbil, hvor der
tegnes kasko, er omfattet af
Vejhjælp i Danmark
og redningsforsikring i

udlandet. Vejhjælpen
dækker kun i Danmark og
kun i den begrænsede
kørselsperiode. Hjælpen
gælder transport til
nærmeste reparatør eller
forsikringsadresse, hvis ikke
hjælpen kan udføres på
stedet. Selvrisiko: 0,• Køretøjet må kun
anvendes til lejlighedsvis
kørsel i perioden fra den
15. marts til og med den
15. november. I perioden
16. november til og med
den 14. marts er der ingen
dækning for skader, hvis de
opstår mens køretøjet er i
brug som et traﬁ kmiddel.
Uden for dækningsperiode
accepteres dog kørsel i
forbindelse med periodisk
syn, såfremt det skriftligt
kan dokumenteres at der er
bestilt og aftalt tid hertil.
• Studenter- og brudekørsel
med det forsikrede køretøj
er ikke dækket, medmindre
selskabets tilladelse hertil
foreligger
Hvis policen skal udvides
med kørsel af studenter eller
brudepar, indsættes
følgende klausul:
Der er hermed givet
tilladelse til, at kørsel
med brudepar/
studenter må ﬁnde sted i
veterankøretøjet med reg.
nr.: XX 12345. Selskabets
normale betingelser for
Veterankøretøjer er stadig
gældende.
• Forsikringen kan udvides til
at omfatte lejlighedsvis
hobbykørsel i vinterperioden
mod et tillæg på 30 % af
præmien. Hvis du er VFK
helkunde* er udvidelsen
gratis.
• Veteran campingvogn kan
kun indtegnes hvis
din veteran / klassiske / eller
daglige bil også er indtegnet
i ETU Forsikring A/S. Indbo
er maksimal medforsikret
med indtil kr. 6.000. Fortelt er
ikke omfattet af forsikringen.
Henstår campingvognen ikke
i aﬂåst bygning skal den

være monteret med
godkendt låseenhed på
tilkoblingsanordningen.
• Ved skade må der
anvendes gængse og
uoriginale reservedele.
• Ved handelsværdi på
kr. 400.000 (gældende
for biler) og kr. 150.000
(gældende for motorcykler)
eller derover, skal køretøjet
være forsynet med en
GPS satellitovervågning
tilknyttet døgnbemandet
alarmcentral. Hvis køretøjet
bliver stjålet og der er
monteret en funktionsdygtig
GPS satellitovervågning
er der ingen selvrisiko ved
tyveri. ETU Forsikring A/S
tilbyder Tripple Track GPS
satellitovervågning til alle,
der indtegner deres køretøj
via Veteranbilklubben.

Veteran Forsikringsklubben
Priser 2016
Fordele ved dine forsikringer hos os:
· Vejhjælp inkluderet
· 25 % ﬂ åderabat ved kasko
· Prisgaranti
· Nu også klassisk- og veteranlastbil

• Kørsel til værksted uden
for normal kørselsperiode
koster 300 kr. i gebyr –
Kørselsgebyr.
Årsag og dato for kørsel skal
noteres i overbliksbilledet.
• Selvrisiko for veteran- og
vintagebiler og motorcykler
til og med årgang 1981 på
ansvars- og kasko kr. 1.200.
• Selvrisiko for klassiske
biler og motorcykler til
og med årgang 1987 på
ansvars- og kasko kr. 3.000.
• Selvrisiko for
veteranknallerter udgør kr.
500,• Selvrisiko for veteran
campingvogne udgør kr.
1.150,• Flåderabat gives med 25%,
hvis der tegnes ﬂere
køretøjer med kasko.
• Stilstandspræmie udgør
70% af ansvar-kasko
præmie.

*Nærmere oplyses af
E-Forsikringer tlf.: 4320 2000

Forsikring i samarbejde med:

forsikringer

Her kan du se prisen på din forsikring:
Handelsværdi i kr.

Veteranbil
– 1957

Vintage bil
1958 – 1981

Ansvar + kasko

Ansvar + kasko

Veteranbil &
Vintage bil
Ansvar

Klassisk bil
1982 – 1987
Ansvar + kasko

Handelsværdi i kr.
Ansvar

Veteran MC
– 1981

Klassisk MC
1982 – 1987

Ansvar + kasko

Ansvar

Ansvar + kasko

Ansvar

Lastbiler indtil 1982
1/1-årlig præmie i
kr.
Dagsværdi
Ansvar + kasko

Ansvar

940

1.046

232

2.154

459

25.000

882

232

1.796

459

-60.000

1.360

597

85.000

1.056

1.174

232

2.481

459

60.000

1.046

232

2.181

459

85.000

1.526

597

110.000

1.130

1.256

232

2.676

459

95.000

1.175

232

2.481

459

110.000

1.633

597

135.000

1.247

1.385

232

3.003

459

130.000

1.242

232

2.676

459

135.000

1.800

597

160.000

1.339

1.488

232

3.263

459

165.000

1.373

232

3.003

459

160.000

1.934

597

185.000

1.434

1.594

232

3.524

459

200.000

1.469

232

3.263

459

185.000

2.072

597

210.000

1.530

1.700

232

3.784

459

235.000

1.568

232

3.524

459

210.000

2.210

597

235.000

1.617

1.796

232

3.981

459

270.000

1.700

232

3.784

459

235.000

2.335

597

260.000

1.698

1.882

232

4.209

459

305.000

1.829

232

3.914

459

260.000

2.447

597

285.000

1.823

2.025

232

4.568

459

285.000

2.632

597

310.000

1.939

2.154

232

4.861

459

310.000

2.800

597

335.000

2.056

2.286

232

5.218

459

335.000

2.972

597

360.000

2.176

2.416

232

5.544

459

360.000

3.141

597

385.000

2.304

2.559

232

5.904

459

385.000

3.327

597

410.000

2.421

2.690

232

6.231

459

410.000

3.497

597

435.000

2.550

2.834

232

6.557

459

435.000

3.684

597

460.000

2.674

2.970

232

6.916

459

460.000

3.861

597

485.000

2.743

3.049

232

7.242

459

485.000

3.964

597

510.000

2.915

3.238

232

7.567

459

510.000

4.210

597

-60.000

Handelsværdi i kr.

Veteranknallert
– 1987
Ansvar + kasko

Veteran campingvogne
– 1987

Ansvar

Ansvar + kasko

Ansvar

25.000

686

445

654

-

50.000

826

445

981

-

75.000

951

445

1.215

-

Klub:

Fra 1. januar 2013 erstattes Statens stempelafgift af ny skadeforsikringsafgift.
Udgør 1,1 % af den løbende, opkrævede kaskopræmie.

Veteran Forsikringsklubben har indgået aftale med E-forsikringer og ETU Forsikring om indtegning af
veterankøretøjer. Det er lykkedes at opnå en god og bred aftale, til glæde for vores medlemmer i de
tilmeldte klubber.
Aftalen giver mulighed for forsikring af veteran-, vintage- og klassiske biler, klassiske- og
veteranlastbiler, veteran- og klassiske motorcykler, samt veteranknallerter og - campingvogne.
Indtegning sker via din klub, som er medlem af Veteranbil Forsikringsklubben. Du kan desuden få
tilbud på andre private forsikringer, endda med prisgaranti.
E-forsikringer - www.e-forsikringer.dk - står for administration af aftalen, daglig service og den
øvrige indtegning. ETU Forsikring - www.etuforsikring.dk - er forsikringsselskab i aftalen og
håndterer policer og skader. De to beslægtede virksomheder er specialister i Privatforsikringer.

Vi glæder os til at tegne din forsikring.

Bemærk fordele:

Vejhjælp inkluderet i præmien med Ansvar/Kasko:
DK + Europa, som SOS
Flåderabat på 25 %. Gælder alle veteran-køretøjer med kasko dækning, hvis mere end én. Prisgaranti
mod dokumentation, i forhold til bestående præmie i andet selskab.
Stilstand: 70 % af præmie.
Højere værdi kan forsikres - op til DKK 1.000.000 (krav om samlekunde, hvis over DKK 500.000).
Gratis træk.

Sådan gør du:

Kontakt din klub for indtegning.
For dine andre forsikringer ring: 4320 2000 eller bestil tilbud på www.etuforsikring.dk

