
En stærk forsikring med unikke  
dækninger kun til DKF klubberne
Gjensidige har, i tæt samarbejde med DKF, lavet fire stærke forsikringspakker, som gør det nemt, enkelt og prisvenligt for din klub at 
være godt forsikret. Alle pakkerne indeholder unikke dækninger, der er særligt udviklet for at imødekomme DKF klubbernes behov. 

Dine unikke DKF fordele 
• Transportdækningen er udvidet til at omfatte både Danmark og Europa
• Den geografiske dækning for løsøre er udvidet til både at omfatte Danmark og Europa
• Kaskodækning, der omfatter skader i forbindelse med roning på: kano/kajak, pagaj/paddel, oversejl, beskyttelsespose, red-

ningsveste, tør- & våddragt og GPS udstyr tilhørende klubben 

Vælg din erhvervspakke 

Dækninger Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Pakke 4 *

Brand Op til 500.000 kr. Op til 1.000.000 kr. Op til 1.500.000 kr. Over 1.500.000 kr.

Tyveri Op til 500.000 kr. Op til 1.000.000 kr. Op til 1.500.000 kr. Kontakt Gjensidige

Vand Op til 500.000 kr. Op til 1.000.000 kr. Op til 1.500.000 kr.

Underforsikringsgaranti **
Pludselig skade Op til 500.000 kr. Op til 1.000.000 kr. Op til 1.500.000 kr.

Transport Op til 250.000 kr. Op til 250.000 kr. Op til 250.000 kr.

I alt               8.051 kr.              8.903 kr.               9.754 kr.
      
*   Hvis din klub har værdier for over 1.500.000 kr., skal du vælge Pakke 4. Hvis du vælger Pakke 4, får klubben automatisk besøg af  
     en af vores assurandører, som beregner et tilbud på baggrund af klubbens værdier. Tilbuddet indeholder alle DKF-fordelene.  
** Underforsikringen må ikke udgøre mere end max. 25 % af forsikringssummen. 

Som DKF klub får I ekstraordinært 10 % rabat på pakkerne samt 10 % rabat på bygningsforsikringen, hvis din klub har behov for 
den. Klubben har derudover mulighed for 10% rabat, hvis forsikringen tegnes for 3 år samt 15% rabat, hvis forsikringen tegnes for 5 år.

Hvis klubben selv ejer bygningen, kan I tilkøbe en bygningsforsikring. Kontakt os for at høre nærmere.

Forsikringspakkerne indeholder alle en løsøreforsikring samt særlige DKF fordele. Pakkerne adskiller sig kun i forhold til dæk-
ningssummen. 

Har du spørgsmål, er vi klar til at hjælpe dig
Hvis I ønsker at høre mere om vores erhvervsforsikringer og få et uforpligtende tilbud, så kon-
takt vores Commercial salgsteam på tlf. nr. 88 18 69 77


