Forsikringer
og kirker,
organisationer,
skoler, foreninger
m.fl.

Her er en række eksempler på begreber og definitioner, som du bør kende til:

Har du det fulde overblik
over dine forsikringer?
Lad De Frie Forsikringsmæglere
vise dig den rigtige vej...

Sammen med dig vil vi give en præcis vurdering af hvilke forsikringer, du har behov for. Derefter finder
vi markedets bedste forsikringer med en dækning, der passer til netop dig og dine behov.
Kontakt Claus Rasthøj for et personligt møde.
De Frie Forsikringsmæglere ApS
Kanalvej 154 N, 5000 Odense C
Mail: cr@defrie.dk
Telefon: 2075 5525
www.defrie.dk

Hvorfor skal du egentlig være forsikret?
Dybest set handler det om, at en anden vil betale for dig, hvis du
lider et økonomisk tab, og tabet skal skyldes en forud defineret
årsag. Det er blandt andet her, De Frie Forsikringsmæglere kan gøre
en forskel for dig!
Der kan være uendelig mange forskellige årsager til at skulle gøre
brug af sit forsikringsselskab. Det kan være en brand, et biluheld, et
tyveri, en orkan, et tordenvejr, en forkert beslutning, og vi kan blive
ved og ved…
Hvis du har værdier - ting, dig selv, ansatte eller bestyrelsen - som
kan blive helt eller delvist ødelagt af en eller anden årsag, så har du
også behov for en forsikring, der kan betale en passende erstatning.
I hvert fald bør du overveje spørgsmålet.
Hvad sker der, hvis du ikke er korrekt forsikret?
Har du tænkt over, hvordan du får det fulde overblik over de værdier,
der på et øjeblik kan ødelægges af en skade eller ulykke? Det får jo
konsekvenser, der hvor en ulykke pludselig dukker op. Har du brugt
tid på at finde ud af hvilken slags forsikring, der kan hjælpe lige
præcis dig, når det gælder dine værdier? Ellers hjælper vi dig med
opgaven; ja, vi gør det faktisk for dig!
Det er let at forstå, at du har brug for en forsikring, der svarer til
dine forhold og dine værdier. Desværre er det bare ikke lige så let at
definere eller gennemskue, hvordan en sådan forsikring skal være
skruet sammen. Hvis dine forsikringer ikke passer til dig og dine
forhold, så risikerer du alvorlige problemer. Forsikringsselskaber
betaler jo ikke erstatninger ud over, hvad de har forpligtet sig selv til.

’Vi har valgt De Frie
Forsikringsmæglere
på baggrund af deres
konkurrencedygtige priser
og ikke mindst de særlige
forhold, som det kan være
svært at få forsikringsdækket
andre steder. Det kan blandt
andet være forsikring af vores
dyre lydudstyr og de frivillige
medarbejdere i forbindelse
med udenlandsrejser til
partnerkirker i fx. Slovakiet.
Jeg er ansvarlig for andre mennesker, og de skal forsikres korrekt.
De Frie Forsikringsmæglere finder ofte anderledes løsninger og
forstår det kirkelige liv’.
Tonny Jacobsen
Frikirkepræst i Bykirken i Vejle

Hvad er din risiko?
Alle kan købe en forsikring, og der er rigtig mange, der gerne vil
sælge en til dig. Betyder det, at du får de rigtige forsikringer, så
du også får den rigtige hjælp, når ulykken er sket? Hvis du ikke
ved præcis hvilke dækninger, du har brug for i en given situation,
så kan du nemt risikere at købe for lidt eller for meget, og hvilke
konsekvenser vil det så få?
Forsikringer er på mange måder som andre varer, du kan købe i
en butik. De fleste forsikringsselskaber har nogle foruddefinerede
produkter, som alle gerne må købe. Ofte er der tale om
standardprodukter med standarddækninger til standardpriser.
Hvordan får du den rigtige forsikringsdækning?
Vi har gjort det ‘nemt’ for dig. På bagsiden har vi listet en række
begreber og definitioner, som du har brug for at kende til i
relation til at være korrekt forsikringsdækket. Og vi indrømmer
gerne, at der er mere endnu - fx en del lovgivning - som du ikke
kommer udenom. Hvis du vil købe den rigtige forsikring, så må
du først skaffe dig tilstrækkelig viden på området. Den viden har
De Frie Forsikringsmæglere, og vi deler den meget gerne med
dig!
Vi er en række mennesker, som har en masse viden om
forsikringer. Vi har alle en lang og vedvarende uddannelse og
mange års erfaringer i forsikringsbranchen, specifikt i kirke-,
skole-, institutions- og foreningsregi. Vi er uafhængige af andres
interesser. Det er alene dig og dine værdier, der er i fokus!
Vi gør en forskel for dig!
Vi begynder med at forstå dig og dine omgivelser. Når vi kender
dig, kan vi købe forsikringer til dig. Husk at vi ikke sælger
forsikringer - tværtimod. Hvis der er forsikringer, du ikke ønsker,
så er det fint med os. Men det skal være på et oplyst grundlag, så
du ikke bliver overrasket, hvis en ulykke alligevel en dag kommer
forbi.

’Vi sætter stor pris
på samarbejdet med
De Frie Forsikringsmæglere, som sikrer
opfølgning på vores
forsikringsaftaler vedr.
bygninger, inventar,
køretøjer, medarbejdere og elever mv.
Det sker med en omhu,
der fuldt ud matcher
vores forventninger.
Skolens forsikringsbehov er hele tiden
dækket af - endda til
en konkurrencedygtig
pris.
Vi mødes minimum
en gang årligt til en
gennemgang af skolens forsikringer, hvor
vi får sparring om og
varetagelse af forsikringssager. Det giver
os tryghed at vide, at
skolens forsikringer
altid er opdaterede’.

Når du har bestemt hvilke forsikringer, der skal købes, så sørger vi
for, at du og forsikringerne også passer sammen fremover. Du får
derfor tilknyttet en personlig rådgiver, der kender til dig og dine
værdier. Og du kommer ikke til at stå alene, når skaden først er
sket.
Vi hjælper dig!

Tinella Lykke Svarrer
Forstander på Bogø
Kostskole & Idrætsefterskolen Grønsund
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