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Er du rigtig dækket? - til den rigtige pris?
Forsikringer kan være svære at gennemskue, og nogle gange et nemt sted at spare penge.

Forsikringsomkostningerne kan hurtigt løbe løbsk, da det ofte kan være svært for den
enkle landmand at gennemskue hvilke forsikringer, han reelt har brug for.
Forsikringer kan være svære at gennemskue og kan derfor være et nemt sted at spare
penge. Men det kan blive dyrt at spare penge på forsikringen, hvis man kommer ud for en
skade.
For at finde ud af om man har den rigtige pris på sine forsikringer, skal man jo ”bare”
indhente tilbud fra flere forskellige forsikringsselskaber. Det ved vi alle, men vi får det ikke
gjort. Det er et stort arbejde, der skal gøres, og det kan være svært at prioritere tiden til det
i en hverdag fyldt med mange andre opgaver.
Hvis vi alligevel skulle få prioriteret tiden til det og få indhentet tilbud fra flere forskellige
firmaer, så ved vi stadig ikke, om vi faktisk er korrekt dækket.
Der er heldigvis hjælp at hente. Der er forsikringsmæglere, som er uvildige, der kan hjælpe
med at tjekke forsikringerne igennem. Der er flere forskellige løsninger for det. Man kan
vælge at få hjælp til at tjekke, om man er dækket ordentligt ind, men samtidig ikke er
overforsikret, eller man kan vælge at lade mæglerne skal indhente forsikringstilbud fra
flere firmaer, så man er sikker på at opnå den rigtige pris.
Nogle forsikringsmæglere tilbyder også at være mellemmand mellem dig og dit
forsikringsselskab. Det betyder, at regninger fra forsikringsselskabet først sendes til
mægleren, som derved kan tjekke dem for fejl og løbende følge op på, om du har den
korrekte dækning, anmelde skader på dine vegne og hjælpe med at vurdere, om det ved
en skade kan betale sig at gøre brug af forsikringen.
Hvis du gerne vil have hjælp til at få tjekket dine forsikringer igennem, er du velkommen til
at kontakte din økonomikonsulent, som kan formidle kontakten.
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