Specialförsäkring hos Lloyd’s

Veteran- och prestandabilar
Brookfield är specialist på att försäkra värdefulla
fordon. Det gör att vi kan erbjuda ett bredare skydd
anpassat efter varje kunds behov.
Försäkringen kan tecknas av alla typer av samlare,
från privatpersoner till bil- och mc-museum.
Gemensamt för våra kunder är att de skyddas
av Lloyd’s, med över 300 års erfarenhet av
specialförsäkring. Därför kan du känna dig extra
trygg om olyckan skulle vara framme.

Fördelar med vår försäkring för Veteran- och prestandabilar



Unik försäkring, anpassad för dig – Allrisk och skydd för transporter inom EU som standard.



Höga värden – Vi försäkrar marknadens mest värdefulla fordon, både i Sverige och i utlandet.



Avtalat värde, inga överraskningar – Möjlighet att avtala försäkringsbeloppet innan
försäkringen tecknas.



Delaktighet vid val av verkstad – Vid skada lyssnar vi till din erfarenhet och önskemål om verkstad.



Snabb och flexibel service – Försäkringen kan smidigt utökas under året om behovet ändras.

Skadehantering av specialist
Vi har specifik erfarenhet av att hantera skador på värdefulla fordon. Vi vet att den inte kan ske blott efter
en standardmall: det krävs kunskap, lyhördhet och brett kontaktnät.
Privatkund i Mellansverige:

Ägare av bilsamling i Stockholm:

”Med Brookfield har vi ett skydd
som gäller upp till hela värdet för
varje bil. Det har inte varit möjligt
att få tidigare.”

“Äntligen har jag en gemensam
försäkring för alla mina fordon.
Praktiskt och bara ett datum att
hålla reda på.”

För offert: kontakta oss eller tala med din försäkringsförmedlare
Telefon 08-503 093 32 E-post offert@brookfield.se
Om Brookfield Underwriting AB
Brookfield erbjuder specialiserade försäkringslösningar genom att teckna och administrera försäkringar för särskilda försäkringsgivare vid Lloyd’s of London, världens största försäkringsmarknad.
Lloyd’s of London innehar kreditbetyg A+ (”Strong”) hos Standard & Poors och A (”Excellent”) hos A.M. Best. Se www.lloyds.com/lloyds/investor-relations for mer information om Lloyd’s. Brookfield
Underwriting AB (org.nr 556799-5351) står under Finansinspektionens tillsyn. Brookfield Underwriting AB, Engelbrektsgatan 9, 114 32 Stockholm. BK043 02/18.
Detta produktblad är en kortfattad information om fördelar med försäkringen för Veteran- och prestandabilar. För fullständiga villkor kontakta oss.

