
12 ERHVERV PENGE Lørdag den 2. august 2014

T r o v æ r d i g  e k s p e r t i s e  –  i  t o t a l e n t r e p r i s e !WWW.GRAAKJAER.DK

Tlf. 96 13 55 55 · www.graakjaer.dk

Vi har opført 17.150 m2 lagerfaciliteter for Jørgen Jensen Distribution.

SC AN KODEN 

OG SE HVOR I

DANMARK VI 

HAR BYGGET...

ERHVERVSBYGGERI:

√ Kontordomiciler

√ Showrooms

√ Detailbutikker

√ Bilhuse

OFFENTLIGT BYGGERI:

√ Administration

√ Skoler

√ Institutioner

√ Sportsfaciliteter

INDUSTRIBYGGERI:

√ Produktionslokaler

√ Autoværksteder

√ Lager- og spedition

√ Transport- og logistik

BYGGETANKER?
Med 40 års erfaring og over 3500 byggerier har 

vi den knowhow, der skal til for at opføre dit 

erhvervsbyggeri. Det giver dig et kvalitetsbyg-

geri, leveret til tiden og til den rigtige pris. Det 

kalder vi troværdig ekspertise i total entreprise! 

Ring til os og få en snak om din vision...

Torben Brix
Østjylland
M: 2519 6330

Torkild Weltz
Jylland & Fyn
M: 2241 7297

Benny Hansen
Sjælland
M: 2121 1860

BUSINESS TO BUSINESS
Entreprenørarbejde

Skidækning og selvrisiko
er andre faldgruber.

»Vi har længe ønsket et
mere standardiseret produkt
a la basisindboforsikringen,
så det blev lettere for kunder-
ne at træffe deres valg. Og vi
fornemmer lidt større lyd-
hørhed nu, hvor prisportaler
betyder, at forsikringerne i
høj grad sælges på prisen,« si-
ger Vagn Jelsøe.

Blandt de nye konkurren-
ter på markedet er Globe For-
sikring, der er agentur for det
store svenske forsikringssel-
skab Solid Försäkringar.

Her koster Europa Udvidet
269 kr. om året for en person.
Heri er omfattet skiløb og ba-
gagedækning.

»Vi har lavet et produkt,
hvor folk ikke skal lave en
masse tilvalg. Det er et inte-
ressant tidspunkt at komme
ud i markedet, fordi folk er
opmærksomme på prisen,«
siger direktør Tom Jensen,
Globe Forsikring.

Et andet af internetselska-
berne er Dansk Rejseforsik-
ring, der har været på marke-
det i 1½ år med det store ty-
ske forsikringsselskab AIG i
ryggen og SOS International
som alarmcentral.

Her er skidækning, ulyk-

Det er ikke nogen simpel op-
gave at finde den rigtige års-
rejseforsikring til Europa, ef-
ter at det gule kort fredag blev
sendt på pension. Nye, billi-
ge onlineselskaber har kastet
sig ind i kampen om kunder-
ne, men dækningerne varie-
rer stærkt. 

Nu efterlyser Forbruger-

rådet Tænk en form for bran-
chestandard.

Skidækning er et af de
punkter, man skal være op-
mærksom på, når der skal kø-
bes en årsrejseforsikring.
Nogle selskaber har det med i
grunddækningen, mens det
skal vælges til og betales sær-
skilt i andre. Tilvalg af ski-
dækning kan fordyre prisen
på en årsrejseforsikring med
over en tredjedel.

Forbrugerrådet Tænk er ik-
ke utilfreds med, at der er
poppet en række online for-
sikringsselskaber op, der hvi-
ler på skuldrene af en række
udenlandske forsikrings-
selskaber bl.a. svenske Solid
og tyske AIG.

»Vi har i vores undersøgel-

ser af forsikringssektoren ik-
ke observeret, at pris og kvali-
tet hænger tæt sammen. Så
det vil ofte godt kunne betale
sig at gå efter de billigste pro-
dukter på markedet,« siger vi-
cedirektør Vagn Jelsøe, For-
brugerrådet Tænk.

Han pointerer dog samti-
dig, at der er store forskelle
på, hvad der er dækket fra sel-
skab til selskab. Derfor skal
man nærlæse, hvad der er
dækket.

Flere faldgruber
Noget af det, der varierer, er,
hvem der er dækket, om der
er loft over dækningen – og
hvor højt – og om bagage og
ulykke er integreret i forsik-
ringen eller skal købes til. 

Svær opgave at 
sammenligne 
rejseforsikringer
N Dækningerne af bl.a.
skiløb varierer kraftigt 
efter afskaffelsen af den
offentlige rejsesygeforsik-
ring. Og der er ingen
branchestandard.

LENE ANDERSEN
lene.andersen@jp.dk

kesdækning – dog ikke ved
skiløb – og bagage med i
grundpakken. En årsrejse-
forsikring for en person ko-
ster 318 kr. i Europa.

»Vi bliver konkurrence-
dygtige bl.a. ved at købe os til
ydelserne i stedet for selv at

lave det hele. AIG leverer for-
sikringsdækningen, mens
SOS International står for
alarmcentralen,« siger direk-
tør Jakob Bender.

Service
Det store gamle danske rejse-
forsikringsselskab Europæi-
ske ERV arbejder efter et øn-
ske om at have kunderådgiv-
ning og alarmcentral i sam-
me hus.

Europa Udvidet koster 299
kr. uden skidækning og uden
bagage og ulykkesdækning.

»Rejseforsikringer er blevet
et marked, der er svært at
overskue for forbrugerne. Vi
mener, at kunderne bør kun-
ne ringe og få rådgivning, så
de er sikre på, hvordan de er
dækket, inden de tager af
sted. Hele servicedelen vil vi
ikke gå på kompromis med,«
siger Dan Kjølhede Laursen,
salgsdirektør hos Europæiske
ERV.

REJSEFORSIKRING

Ski eller ej
Nogle rejseforsikringsselskaber
dækker kun for skiskader, hvis
der er betalt særskilt for det.
Er skiskader omfattet af rejse-
forsikringen?

N Dansk Rejseforsikring: Ja
N Europæiske ERV: Ved tillæg
N Globe Rejseforsikring: Ja
N Gouda: Ved tillæg
N GNNF: Ved tillæg
N Safe Away: Nej

Udbyder Navn
YDELSE
før skat

YDELSE
efter skat

OMK. 
ved

optagelse

FORUDSÆTNING:  
Nyt 30-årigt huslån med 1. pant: boligværdi 1.300.000. Lån kr. 1.000.000 udbetalt, 
låneomkostninger og omkostninger til tinglysning er tillagt lånet, belåningsværdi 
70-80 pct. Sorteret efter laveste ydelse efter skat. Rentefradraget er beregnet som 
33,7 pct.   
 

LÅNEGUIDE

Realkreditselskab
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Afdragsfrit Obligationslån 3 pct.- 30 år 
Afdragsfrit Obligationslån 3 pct. - 30 år 
Afdragsfrit obligationslån 3 pct. OA
Obligationslån 3,0 pct. - 30 år (uden afdrag)
F1
F1
F3
F3
F3
F1
F3
F1
Obligationslån 3 pct. - 30 år 
Obligationslån 3 pct. - 30 år 
Obligationslån 3 pct. - 30 år 
Obligationslån 3 pct. 

3.264
3.264
3.263
3.319
3.660
3.660
3.700
3.700
3.735
3.725
3.741
3.841
4.875
4.875
4.902
4.905

2.197
2.197
2.265
2.303
3.344
3.344
3.360
3.360
3.415
3.417
3.424
3.481
3.869
3.869
3.952
3.954

24.698
24.698
24.680
23.436
24.598
24.598
24.598
24.598
23.336
24.590
24.590
23.336
24.698
24.698
23.436
24.680

Nykredit  
Totalkredit
BRF
Nordea
Nykredit  
Totalkredit
Nykredit  
Totalkredit
Nordea
BRF
BRF
Nordea
Nykredit 
Totalkredit
BRF
Nordea

Ikke mindst dækningen i forbin-
delse med skirejser varierer me-
get i udbudet af rejseforsikringer,
som er dukket op i kølvandet af
ændringerne i den offentlige
dækning.


