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Få de nye tiltag
forklaret på  
under et minut

Se en kort video på 
privatsikring.dk/nemt

Du skal ikke  gøre noget.
Vi klarer  det hele
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Du får snart nye policer
i e-Boks

Kære 

Inden længe får du nye policer på dine private forsikringer hos os. Vi er nemlig
ved at skifte til et nyt it-system, og det orienterer vi løbende alle vores kunder
om.

Vi vil gerne flytte alle dine forsikringer på samme tid, men det kan ske, at du
modtager de nye policer på forskellige tidspunkter. Er der en police, du ikke
modtager i denne omgang, fortsætter den uændret og bliver flyttet på et
senere tidspunkt. Du vil få ét brev pr. ny police i din e-Boks, når vi har flyttet
den til vores nye system.

Betaler du i dag via Betalingsservice, opretter vi en ny betalingsaftale på de
nye policer. Er der en forsikring, vi først flytter senere, fortsætter den på den
eksisterende betalingsaftale.

Dine forsikringer fortsætter automatisk, og du skal ikke gøre noget
Selvom du nu får nye policer, er din pris og din dækning den samme.

Husforsikringen og campingvognsforsikringen er blevet endnu bedre
Læs mere om forbedringerne i de breve, du snart modtager sammen med
policerne.

Din ejerskifteforsikring fortsætter på den gamle police
Du skal ikke undre dig over, at der ikke kommer nogen ny police til
ejerskifteforsikringen. Den fortsætter nemlig på den gamle police – med
samme pris og dækning.

Se mere på privatsikring.dk/nemt
Her kan du bl.a. se en lille video, der forklarer, hvordan det nu bliver nemmere
for dig at gennemskue og forstå dine forsikringer. Du kan også finde svar på de
spørgsmål, andre kunder spørger om. Har du andre spørgsmål til dette brev, er
du velkommen til at kontakte os på 33 55 40 19.
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