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Kære kunde 

Vi sender hermed oversigt over dine forsikringer med gældende dækninger 
og priser for 2018.  

2017 har generelt været et travlt år for Storstrøms Forsikring. Vores planer 
om kontrolleret vækst er til fulde nået, og vi har i årets løb sagt 
velkommen til såvel nye kunder som nye medarbejdere. 
 
2017 blev også året hvor flere kunder end sædvanligt fik brug for vores 
hjælp. Det er vi ikke kede af, det er jo derfor vi er til. Ikke desto mindre har 
det været et dyrt år for selskabet 
 
I sidste års følgebrev til forsikringsoversigten, berettede vi om alle de 
fremragende nye forsikringsbetingelser som bestyrelsen godkendte i 
2016, og som har været gældende siden 1. januar 2017. Alle vore kunder 
er nu omfattet af de nye og bedre betingelser i stedet for de gamle og 
utidssvarende betingelser. De nye betingelser omfatter en hel række 
forbedringer som oplistes på de næste sider.  Ønsker du ikke at acceptere 
de nye betingelser, så står det dig naturligvis frit for at skifte selskab. 
Vores ambition er, at du vælger os som dit lokale forsikringsselskab, fordi 
du føler dig sikker på, at vi sikrer dig de bedst mulige betingelser, med 
respekt for det solidariske princip der ligger i et gensidigt 
forsikringsselskab. 
 
Efter en årrække med fastfrysning af forsikringspræmierne har din 
bestyrelse besluttet at justere præmierne for 2018 med + 3,1 % udover 
den generelle indeksregulering, som er på 1,8 % fra 30.6.2016 til 
30.6.2017.   
 
På de følgende sider kan du læse meget mere om de mange fordele, som 
du har som kunde i Storstrøms Forsikring g/s.                                                                              

Vi ønsker alle vore kunder et godt nytår, og ser frem til et 
fortsat godt samarbejde 

 

Venlig hilsen 

 

Per Guldbrandsen 
Direktør 
 
 

 

 

Information fra direktionen 
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Alle kunder er nu omfattet af de nye stærkt forbedrede forsikringer 
 
Alle vore kunder er nu omfattet af de nye betingelser og ikke længere af de gamle og utidssvarende betingelser. De nye 
betingelser for 2017 har nu gennemgået nogle tilføjelser og tilpasninger som vil være tilgængelige på vores hjemmeside 
pr. 1. januar 2018. 
 
Bemærk 
Storstrøms Forsikring er kundeejet, og selskabets strategi lægges af den kundevalgte bestyrelse.  
 
Måtte du ønske mere indflydelse, så mød op på vores generalforsamling. Du kan søge at blive opstillet og blive valgt ind 
i delegeretforsamlingen og måske senere i bestyrelsen. Her igennem kan du være med til, at præge udviklingen af 
forsikringsbetingelser, erstatningspraksis og prispolitik.  
 
Storstrøms Forsikring er blevet digitale  
Når du tilmelder dig e-Boks, sender vi automatisk din post dertil. Du kan forvente at modtage 

• Forsikringsoversigter, policer, opkrævninger 

• Nyhedsbreve, faktainformation mm. 
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Bilforsikring 
Hos Storstrøms Forsikring får du følgende dækninger med i din grunddækning 

• Ingen selvrisiko på ansvarsforsikringen hvis du også har bilen kaskoforsikret  

• Erstatning ved værdiforringelse hvis bilen er kaskoforsikret 

• Friskadedækning, selvrisiko fritagelse ved 

• Reparation af stenslag på frontrude 

• Tyveri, røveri og bevisligt seriehærværk 

• Lånebil ved tyveri, totalskade og planlagt bilferie, hvis vi har godkendt, at dække kaskoskaden på din bil 

• Dækningsperioden er op til 35 dage og lånebilen vil være af tilsvarende størrelse som din egen bil, dog kan der ikke 
garanteres samme fabrikat, model og udstyr 

• Vejhjælp herunder 

• Bugsering, bjærgning og fritrækning 

• Persontransport 

• Udvidet vejhjælp (til trailer + campingvogn) 
 
Du kan tilkøbe følgende udvidelser 

• Ung førerforsikring herunder 

• Ingen ekstra selvrisiko når fører er barn/barnebarn mellem 18 og 25 år 

• Optjening af anciennitet for skadefri kørsel til børn og børnebørn 

• Førerulykkesforsikring 

• Stilstandsforsikring, hvis din bil ikke skal ud og køre i en længere periode  
 
 

Campingvognforsikring 
Hos Storstrøms Forsikring får du følgende dækninger med i din grunddækning 

• Kørende og stationære camping- og teltvogne 

• Indboforsikring herunder dækning af elektronisk udstyr 

• Erstatningscampingvogn når din egen campingvogn bliver skadet, inden planlagt campingferie 
 
Du kan tilkøbe følgende udvidelse 

• Ekstra sum på indboforsikringen 

 
 
Ulykkesforsikring 
Hos Storstrøms Forsikring får du følgende dækninger med i din grunddækning 

• Udsættelse for infektion eller smitte i forbindelse med dit erhverv 

• Dækning når du er fører af motorcykel og lignende 

• Dækning ved almindelig sportsudøvelse og deltagelse i enkelte begivenheder hvor farlig sport indgår 

• Dobbelterstatning fra 30 % varigt mén 

• Brilledækning 

• Omkostninger til behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller psykologhjælp 

• Tandskadedækning 
 
Du kan tilkøbe følgende udvidelser 

• Dækning for farlig sport 

• Udvidet erstatning ved varigt mén, herunder 

• Ekstraerstatning til børn 

• Erstatning ved syns- eller hørelsestab på rask øje eller øre 

• Amputationsdækning 

• Her og nu erstatning ved knoglebrud 

• Tyggeskader 
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Husforsikring 
Hos Storstrøms Forsikring får du følgende dækninger med i din grunddækning 

• Brandskader 

• Andre bygningsskader bl.a. 

• Vejrskader, bl.a. storm, voldsomt skybrud, frostsprængning 

• Anden pludselig skade, herunder tyveri, hærværk og påkørsel 
Du kan tilkøbe følgende udvidelser 

• Glas og sanitetsskade 

• Skjult rør- og kabelskade + stikledningsskade 

• Svamp- og insektskade + rådskade 

• Udvidet vandskade som følge af 

• Siveskader - udsivning fra synlige installationer 

• Indtrængende vand gennem utætheder og åbninger 

• Opstigende grund- og kloakvand 

• Fygesne, samt 

• Tab af vand og olie ved rør-, kabel- og stikledningsskade, når det ikke kan refunderes af andre  

• Udvidet bygningsskade herunder 

• Skader på byggematerialer 

• Skader som følge af funktionsfejl i elektriske og mekaniske bygningsdele fx markiser og varmeanlæg  

• Dækning ved kosmetiske forskelle  

• Skader fra dyr 

• Dækning af haveanlæg ved tyveri, hærværk og påkørsel 

• Bekæmpelse af skadedyr fx fjernelse af hvepsebo, bekæmpelse af sorte havemyrer 

 
 
Indboforsikring 
Hos Storstrøms Forsikring får du følgende dækninger med i din grunddækning 

• Brandskader 

• Vandskader 

• Tyveridækning, herunder  

• Småbåde, kanoer, kajakker, ride-, golf- og fiskeudstyr som permanent befinder sig udenfor hjemmet  

• Ansvarsdækning 

• El-skader 

• Vejrskader 

• Udsivning og udstrømning af vand, damp, olie og kølevæske der beskadiger dine ting 

• Færdselsskader 

• Medbragt bagage til udlandet 

• Golfforsikring - tyveri af penge fra aflåst skab - ’hole in one’-forsikring 
 
Du kan tilkøbe følgende udvidelser 

• Årsrejseforsikring 

• Pludselig skade på dit almindelige indbo samt cykler (cykelkasko) 

• Elektronikskade herunder 

• Funktionsfejl ved mekanisk eller elektrisk svigt i op til 4 år 

• Pixelfejl i fladskærme, der ikke er dækket af serviceaftale el. lign  

• Elektriske apparater udsat for vand, væske og fugt  

• Glas og sanitet 

 
Alle kunder i Storstrøms Forsikring har tilknyttet en personlig assurandør. Find ham eller hende på vores hjemmeside, og 
ring eller skriv, hvis du har spørgsmål eller ønsker at ændre dine forsikringer. 
 


