Holder hjulene kørende
Som vognmand, er det eneste der
tæller, at køretøjet er i bevægelse. At
holde stille er dyrt og ikke en mulighed.
CE Forsikringsagentur har gennem de
sidste par år udviklet Danmarks bedste
Drivlineforsikring i samarbejde med
transportbranchen og Tryg Forsikring. Vi
kan hjælpe dig med at få hjulene i gang
igen, hvis uheldet er ude.
Selvom et køretøj passer alle sine
serviceeftersyn og vedligeholdes, kan
matriellet bryde sammen. Og det sker
altid, når det er mindst belejligt. Det kan
du nu gøre noget ved.
Læs mere på vores hjemmeside
drivlineforsikring.dk. Her kan du også
købe din Drivlineforsikring.
Spørg din leverandør eller ring til os på
tlf. 7030 6999 hvis du vil høre mere.

Du kan vælge mellem 2 forskellige dækninger, afhængig
af dit kørselsbehov og hvilke køretøjer du har
Drivline Basis
Drivline Basis omfatter traditionelle lastbiler og busser og
dækker kun kørsel i Danmark.
Drivline Basis kan med fordel vælges, hvis bilens kørselsmønster
er fast i Danmark, det kan være en renovationsbil, eller en bus i
rute.

Drivline Plus+
Drivline Plus+ omfatter kørsel i Danmark samt kørsel i hele
”Grøntkort området”.
Drivline Plus+ skal vælges, hvis der er tale om særlige køretøjer,
der anvendes til entreprenørkørsel eller anvendes til udlejning.
Drivline Plus+ Dækker køretøjets hydraulik til og med kraftudtag
for hydraulikpumpen.
Drivline Plus+ er den mest fleksible løsning, hvor du som
vognmand kan veksle mellem de opgaver og kørsler som dagligdagen bringer. F.eks. udlandskørsel, kørsel med korn eller kørsel
med sten, grus mv.
Se Flere fakta om Drivlineforsikringen på bagsiden.

Flere fakta om Drivlineforsikringen:
Hvad dækker Drivlineforsikringen
Drivlineforsikringen dækker omkostninger til reparation ved pludselige og uforudsete indefra kommende skader på motor eller
mekaniske dele, der medfører, at køretøjet ikke kan anvendes. Det kan f.eks. være svigt i en adblue doseringsventil, eller nedbrud
af køretøjets turbo.
Drivlineforsikringen omfatter: motor, kobling, gearkasse, mellemgearkasse, kardan, for- og bagtøj samt køretøjets retarder.
Drivlineforsikringen dækker skader op til kr. 100.000 pr. år, og selvrisikoen er kun kr. 5.000 pr. skade.
Hvilke køretøjer kan omfattes af forsikringen
Drivlineforsikring kan tegnes for nye og brugte lastbiler og busser fra 6 tons og opefter. Køretøjet skal være ejet af en dansk
virksomhed, og køretøjet kan være dansk- eller udenlandsk indregistreret.
For brugte køretøjer, hvor det ikke kan dokumenteres, at forskriftmæssigt service er overholdt, og der ikke er indgået en
serviceaftale, skal der foretages en teknisk kontrol af køretøjet, før dækningen træder i kraft. Derefter skal forskriftmæssig service
på køretøjet overholdes.
Hvilket forsikringsselskab dækker Drivlineforsikringen
Det er Tryg Forsikring, der dækker skaderne på Drivlineforsikringen.
Modtager jeg eventuel bonus fra Tryg, når jeg tegner Drivlineforsikringen
Du vil ikke modtage bonus for tegnede Drivlineforsikringer. Det er CE Forsikringsagentur, der er forsikringstager på aftalen med
Tryg, og vi har indregnet en evt. bonus i præmieberegningen, så vi kan fastholde en attraktiv præmie.
Kan jeg tegne en Drivlineforsikring selvom jeg bruger en forsikringsmægler og er forsikret i et andet forsikringsselskab
Du kan tegne Drivlineforsikringen uafhængigt af alle andre forsikringer du har, også på køretøjerne. Drivlineforsikringen er en
selvstændig forsikring på et specifikt køretøj, og det betyder heller ikke noget, at du er betjent af en forsikringsmægler eller en
assurandør.
Kan der tilvælges Bugsering
Det vil være muligt at tilkøbe en dækning, der omfatter omkostninger til bugsering ved en dækningsberettiget drivlineskade. Det
er Redning Danmark, der leverer bugseringen.
Hvad gør jeg ved en skade
Ved skade skal Tryg kontaktes og Tryg’s taksatorer vil hurtigt vurdere skaden, så reparation kan påbegyndes og køretøjet kan
komme på hjulene igen i en fart.
Hvordan beregnes præmien
Præmien er afhængig af den valgte dækning, samt hvilken alder køretøjet har. Når køretøjet bliver ældre, stiger præmien, så det
afspejler den reelle risiko.
Forsikringen tegnes for 1 år ad gangen, indtil køretøjet er blevet 8 år efter første registrering eller det har kørt 1 mio. km.
Du kan beregne præmien for dit køretøj på drivlineforsikring.dk. Et køretøj kan forsikres fra ca. kr. 700 pr. måned.
Præmien kan betales månedligt og betaler du præmien helårligt, får du en rabat. Månedsvis betaling kræver altid tilmelding til
Betalingsservice.
Kan Drivlineforsikringen opsiges
Ja, du kan altid opsige Drivlineforsikringen med 1 måneds varsel til hovedforfald. CE Forsikringsagentur og Tryg kan opsige
Drivlineforsikringen eller foretage præmieændringer med 3 måneders varsel til forfald.
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