Køb forsikring og støt din tennisklub
Købstædernes Forsikring giver dig særlige fordele
– og støtter din lokale tennisklub
Som Dansk Tennis Forbunds partner tilbyder vi en særlig
ulykkesforsikring til den aktive familie – og vi giver 300 kr.
til den lokale tennisklub for hver husstand, der tegner sine
forsikringer hos os.
Tegner du to forsikringer, får du en ulykkesforsikring
med særlige fordele for dig, der spiller tennis
• Vi dækker tennisulykker
• Vi giver 50% rabat på tilvalgsforsikringen ”Tandskade
ved tygning”
• For kun 6 kr. om året dækker vi dine børn op til 13 år
med en sum på 500.000 kr.
• For børnene dækker vi også mén efter visse sygdomme
• Får et barn en varig méngrad på mindst 30%, udbetaler
vi et engangsbeløb på 50.000 kr.
Gode forsikringer til alle dine behov
Indboforsikringen dækker de ting, du er afhængig af
i hverdagen.
• Vi dækker ’anden skade’, eksempelvis hvis fladskærmen
falder ned fra væggen, eller du sætter dig på dine briller
• Vi dækker psykologisk krisehjælp, hvis du i forbindelse med
brand, røveri, vold eller færdselsuheld får en akut krise
• Du kan tilvælge cykeldækning på cykler op til 33.534 (2015) kr.
• Vi giver 100% erstatning for hårde hvidevarer, der er op til
5 år gamle.

Husforsikringen gør det lettere at være husejer
• Vi dækker værdien af tabt vand og olie ved dækket skade.
• Anden skade og tyveri dækker storm- og snetryksskader,
skader efter voldsomt sky- eller tøbrud, brud på glas og
sanitet, tyveri og hærværk, udstrømning af vand, samt en
række andre pludselige skader
• Vores netværk af håndværkere klarer hurtigt og effektivt
både skadeservice og reparation.
Bilforsikringen giver dig mange fordele
• Præmien falder efter to skadefri år, indtil det bedste
præmietrin er nået og stiger ikke automatisk efter
en skade
• Du kan tilkøbe vejhjælpsdækning fra 400 kr. om året
• Du kan tilkøbe en førerplads-dækning ved soloulykker
• Du får adgang til fordelsværksteder og billig lånebil.

Udnyt dine fordele – og støt din klub nu
Kontakt os nu på tennis@kfforsikring.dk eller ring på
33457472 og få et tilbud på dine private forsikringer.
Det er nemt at skifte forsikringsselskab, vi klarer alt
det praktiske, hvis du synes om tilbuddet.

Læs mere om samarbejdet på
kfforsikring.dk/dtf

kfforsikring.dk

