
•  Veterankøretøjet må alene anvendes til hobby- 
kørsel. Køretøjet må ikke anvendes til daglig 
befordring, såsom kørsel til og fra arbejde, 
indkøb eller til opfyldelse af andre almindelige 
og daglige transportbehov.

•  Sønderjysk Forsikring stiller ikke krav om 
medlemsskab af en veteranklub.

•  Der kan tegnes veterankøretøjsforsikring for 
ikke-indregistrerede køretøjer.

• Du / den faste bruger skal være fyldt 24 år.

•  Du skal være VærdiPlusKunde (du skal have en 
indboforsikring og minimum 2 andre forsikringer
hos Sønderjysk Forsikring).

•  Ved indtegning er det et krav, at kilometerstan-
den på indtegningsdatoen oplyses (dokumen-
teres med billede) – gælder dog kun køretøjer, 
som har et speedometer.

•  Har du mere end 1 klassisk køretøj og/eller 1 
veterankøretøj (på nær veteranknallert), ydes 
der rabat på samtlige veterankøretøjer, samt 
veteranknallerter.

•  Sønderjysk Forsikring forsikrer kun køretøjer, 
som fremstår samlet og i køreklar stand.

•  Sønderjysk Forsikring indtegner alene vete- 
rankøretøjsforsikring til køretøjer, der ved 
indtegning fremstår i historisk korrekt stand, 
set i forhold til den tidsperiode køretøjet blev 
produceret i.

•  Køretøjet må ikke havde fået foretaget kon-
struktive ændringer.

•  Køretøjet må alene, medmindre andet konk-
ret og skriftligt aftales, anvendes i perioden 
15. marts – 15. november. I denne periode, 
skal køretøjet, når det ikke er i brug, opbevares 
i lukket og aflåst garage/bygning når det er 
muligt.

•   I perioden 16. november – 14. marts er køretøjet
forsikret med en stilstandsforsikring. Køretøjet 
skal opbevares i lukket og aflåst garage/bygning Tlf: 74 42 75 00 · info@soenderjysk.dk

i hele stilstandsperioden, medmindre andet 
skriftligt aftalt med Sønderjysk Forsikring.

•   Forinden indtegning, skal der indsendes 4 
billeder af bilen for vurdering. 1 billede skråt 
forfra, 1 skråt bagfra, 1 af motorrummet og 1 af 
speedometeret.

•   For motorcykler gælder det, at der skal ind-
sendes 2 billeder – 1 fra hver side.

•   Sønderjysk Forsikring kan ikke indtegne køre- 
tøjer med en dagsværdi/handelsværdi på over 
kr. 500.000,-

•   Veteranbiler skal være forsynet med en 
godkendt 2kg ildslukker  eller en 112 
brandslukker.

•   Der stilles ikke krav om deponering af 
nummerplader i stilstandsperioden.

•   Dagsværdien på køretøjet skal oplyses til 
Sønderjysk Forsikring. I denne værdi skal origi- 
nalt tilbehør, løse hjul, specialværktøj m.m. indgå.

•   Dagsværdien, som indsættes i policen, udgør 
den maksimale erstatning som kan komme dig 
til udbetaling i forbindelse med en totalskade.

•   Såfremt værdien af køretøjet stiger, eksempel-
vis i forbindelse med indkøb af reservedele, 
specialværktøj, fælge mm., er der oplysning-
spligt herom således, at Sønderjysk Forsikring 
kan tilrette dagsværdien/handelsværdien på 
forsikringspolicen.

•   Veteranbiler og klassiske køretøjer af 
mærkerne Porsche, Ferrari, Maserati, 
Lamborghini, Bentley, Rolls Royce, Bugatti, 
Jaguar, AC og andre eksklu-sive/sjældne 
mærker/modeller kræver særskilt vurdering i 
forbindelse med indtegning.

•   Sønderjysk Forsikring dækker ikke, når køre- 
tøjet bruges til motorløb og rallyløb på lukket/
afspærret område eller vej. (orienteringsløb, 
økonomiløb og lign. er dog dækket)

•   Der kan ikke tegnes forsikringer for busser, 
lastbiler, racer køretøjer, offroad køretøjer og 
campingvogne.

Indtegningsvilkår
– Veteranforsikring Sønderjysk Forsikring

•  Sønderjysk Forsikring dækker skader, der er sket 
under kørsel mod betaling f.eks. konfirmations- 
kørsel, studenterkørsel, brudekørsel eller lign.

•  Det er et krav at du er elitebilist.

•  Der optjenes ikke anciennitet på veterankøre- 
tøjsforsikringer.

Veteranknallert
•  Du /den faste bruger skal være fyldt 24 år.

•  Veteranknallerten må alene anvendes til 
hobbykørsel og må ikke anvendes til daglig 
befordring, såsom kørsel til og fra arbejde, 
indkøb eller til opfyldelse af andre almindelige 
og daglige transportbehov.

•  Sønderjysk Forsikring tegner alene lovpligtig 
ansvarsforsikring på veteranknallert.

•  Veteranknallerten må alene anvendes i 
perioden 15. marts til 15. november.

•  I perioden 16. november til 14. marts er køre- 
tøjet forsikret med en stilstandforsikring.

•  Der optjenes ikke anciennitet på veteran- 
knallertforsikringer.


