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Veterankøretøjsforsikring

GF’s veterankøretøjsforsikringen er indrettet til at passe godt
på din passion og hobby.
Som alle andre bilister passer du godt på i trafikken, men når
du kører veteranbil eller -motorcykel, så adskiller du dig på
flere områder: Køreturen foregår for din fornøjelses skyld og
uden stress og jag i myldretiden. Du kører ikke til dagligt og
sjældent i dårligt vejr. Det betyder, at risikoen for, at der sker
skade på dit eget eller andres køretøjer er minimal i forhold
til, når du er ”almindelig” trafikant. Det tager veterankøretøjsforsikringen højde for.

Kom tæt på GF Veteran
Når du forsikrer dit klassiske-/veterankøretøj, bliver du samtidig medlem af GF Veteran, som er en forsikringsklub under
GF Forsikring. GF Veteran er en selvstændig juridisk enhed
med medlemsvalgt bestyrelse og eget regnskab.
Du betaler et indskud på 100 kr. pr. køretøj og et årligt klubkontingent. Indskuddet bruger klubben på at købe aktier i GF.
Det er klubbens opgave som aktionær at varetage dine interesser. Du har mulighed for at få indflydelse ved at møde op til
den årlige generalforsamling i klubben.
Der betales ikke medlemsindskud for veteranknallert.

Overskudsdeling kan gøre
din veterankøretøjsforsikring
endnu billigere
Hvert år betaler du en pris for din forsikring. Men det er kun
din ”foreløbige” pris. Når årets bilskaderegnskab er gjort op i
GF Veteran, bliver overskuddet fordelt mellem dig og de andre
medlemmer af klubben. Overskuddet afhænger af, hvor mange
og hvor dyre skader du og klubbens øvrige medlemmer har
haft.
Du får også del i overskuddet, selvom du har været uheldig i
årets løb. Og skulle der et enkelt år være underskud, så mærker du ikke noget til det.

Se her, hvad vi tilbyder:
Veteranbil/MC eller klassisk bil/MC:
•	
Lovpligtig ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker
skader på andre personer eller andres køretøjer/ting.
• Ansvars- og kaskoforsikring. Skal forsikringen også dække
skader på dit eget køretøj, skal du tegne kombineret
ansvars- og kaskoforsikring.
• Stilstandsforsikring. Dækker hvis dit klassiske-/veterankøretøj ikke er indregistreret.
Veteranknallert:
• Lovpligtig ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker
skader på andre personer eller andres køretøjer/ting.

Hvornår dækker kaskoforsikringen?
Kaskoforsikringen dækker i perioden fra 15. marts til og med
31. oktober. Fra 1. november til og med 14. marts er køretøjet
forsikret mod brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag,
røveri, tyveri, hærværksskader og nedstyrtende genstande.
Der er selvrisiko på alle skader.

Rabat når du har flere. Har du to eller flere klassiske-/
veteranbiler eller -motorcykler, så får du 25 % rabat på
alle køretøjerne.

Forsikring for alle pengene
Hos GF er vi ejet af kunderne og skal ikke tjene penge
til aktionærer. Derfor kan vi give dig gode dækninger
til fornuftige priser og personlig
service over hele landet.
Kontakt GF Veteran
Strandvejen 59 ∙ 2100 Kbh. Ø
Tlf. 39 10 11 50
veteran@gfforsikring.dk

Du kan finde de fuldstændige vilkår og dækninger i forsikringsbetingelserne og se priser og forsikringssummer på www.gfforsikring.dk
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Vejhjælp i udlandet

Du kan få vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp på helt specielle
betingelser og til en særlig favorabel pris, når du har veteran
og klassisk bil/MC registreret i dit navn hos GF Veteran.
Se mere på www.gf-veteran.dk under medlemsfordele.

Har du tegnet kaskoforsikring på din bil eller motorcykel, så får
du hjælp fra SOS International, hvis du kører galt eller kører i
stå i udlandet (det røde kort). Totalvægten må ikke overstige
3.500 kg.

Vilkår for at tegne forsikring hos GF Veteran
• Alle køretøjer behandles individuelt.
• Forsikringstager og den faste bruger er fyldt 30 år.
• Veteranbil/-motorcykel, der er ældre end 35 år fra
første indregistrering.
• Klassisk bil/-motorcykel, der er ældre end 25 år fra
første indregistrering.
• Veteranknallerter, der er ældre end 25 år.
• Kun køretøjer, der fremtræder i samlet og køreklar
stand, kan forsikres.
• Køretøjet skal være historisk korrekt og i original
stand.
• Køretøjet skal tilstræbes opbevaret i lukket og aflåst
garage.
• Der er indberetningspligt, hvis du har flere end 3
klassiske-/veterankøretøjer under samme tag.
• Der skal indhentes særlig tilladelse i klubben til kørsel
med brudepar og lignende.
• GF Veteran anbefaler at din klassiske-/veteranbil er
forsynet med en ildslukker.
• Forsikringen for veteranbil/MC eller klassisk bil/MC
kan tegnes enten som ansvarsforsikring, ansvars- og
kaskoforsikring eller for uindregistreret køretøj som
stilstandsforsikring.
• Forsikring for veteranknallert tegnes kun som lovpligtig
ansvarsforsikring.
• Forsikringssummen fastsættes efter køretøjets dagsværdi/handelsværdi.
• Køretøjet kan anvendes til hobbykørsel i perioden fra
15. marts til og med 31. oktober. I perioden fra 1. november til 14. marts er køretøjet udelukkende forsikret
mod brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, røveri,
tyveri, hærværksskader samt nedstyrtende genstande.
Har du undtagelsesvis brug for at køre i denne periode,
skal der rettes henvendelse til klubben med henblik på
udstedelse af en køretilladelse (syn, salg m.v.).

• Der kan ikke deponeres nummerplader.
• Der er selvrisiko på ansvars-, kasko- og stilstandsforsikring.
• Det er et krav, at du også har registreret et køretøj til
daglig brug.
• Det klassiske-/veterankøretøj må ikke anvendes som
dagligt befordringsmiddel.
• Der må maksimalt køres 6.000 km årligt med køretøjet.
• Kun veterankøretøjer og klassiske køretøjer med en
dagsværdi indtil 500.000 kr. kan forsikres.
• 2 fotos indsendes af køretøjet (skråt forfra og skråt
bagfra).
• Harley Davidson efter år 1949 forsikres ikke.
• Porsche og Ferrari efter år 1955 forsikres ikke.
• Amerikanerbiler efter år 1949 forsikres kun efter
særlig vurdering.
• Køretøjer med mere end 100 hk forsikres kun efter
særlig vurdering.
• Busser, lastbiler, autocampere, traktorer, firehjuls
trækkere og terrængående køretøjer kan ikke forsikres.
For at kunne tegne stilstandsforsikring skal følgende
også være opfyldt:
• Veterankøretøjet eller det klassiske køretøj skal fremstå som et samlet køretøj uden nummerplade.
Se mere information på www.gf-veteran.dk
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