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Sammen med dette nyhedsbrev udsendes fornyelserne for fly og trailere
gældende pr. 1. januar 2022.
Opkrævning af præmier sker via Betalingsservice den 6. januar.
(Motorkøretøjerne dog først 6. februar)
Vær venlig at tilmelde betalingen til automatisk betaling, hvis det ikke er
sket allerede. Vi sparer gebyrer og arbejdstid!
”CERTIFICATE OF INSURANCE 2022_xxxx” er ansvarsforsikringen, den er
lovpligtig og skal medbringes under flyvning.
”Kaskopolice” er ændret til ”Dækningsbrev”. Fællespolicen er den
aftale, som Forsikringsklubben har med forsikringsselskabet om kasko- og
ansvarsforsikring. Herunder ligger de enkelte fly med hver sit
dækningsbrev og hver sit 4-cifrede Forsikringsklub nummer.

Præmier i 2022
Budgettet er lagt og de endelige præmier stiger mindre end først
antaget:
Fly- og passageransvar:
Sædeulykkesforsikring:
Fly kasko:
Trailer kasko:

uændret
stiger 9% (dækningssummerne er sat lidt op)
stiger 5%
stiger 5%

Uindregistrerede motorkøretøjer, ansvar: stiger 7.3%

Udenlandsk skadeforsikringsafgift
Som alle, der har et fly med tyske registreringsbogstaver eller -tal vil have
bemærket, er der lagt 19% afgift oveni ansvars- og kaskopræmien.
Ikke alle lande pålægger forsikringsafgift på flyforsikring, f.eks. er fly på
dansk register fritaget for de 1,1% som ellers bliver pålagt
skadesforsikringer i Danmark. Prøv at se på din bil- eller indboforsikring.

Fremover opkræves kun
afgift af vores betaling
til forsikringsselskabet

I forbindelse med fornyelse af aftalen med HDI i efteråret er vi kommet
frem til en ny procedure, der betyder at afgiften fremover kun beregnes
af vores nettobetaling til selskabet. Resultatet er bedre for alle ejere af
udenlandsk registrerede fly, hvor det pågældende land kræver
forsikringsafgift.
For tysk registrerede fly med kaskoværdi under kr. 175.000 kommer
beregningen af forsikringsafgiften fremover være lidt anderledes, idet der
kun skal betales afgift af ansvarsforsikringen.
Desuden vil afgiften, som er betalt af kaskodelen for 2021, blive
tilbagebetalt. De pågældende flyejere har fået direkte besked – det
drejer sig kun om 4 fly med værdi under 175.000 kroner.
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Betingelser for kaskodækning opdateret
Læs betingelserne på
hjemmesiden:

Forsikringsklubbens betingelser for kaskodækning er blevet justeret på nogle
få punkter.

www.sv-flyforsikring.net

•
•
•
•

Aftalegrundlaget, teksten er justeret.
§9, skadesanmeldelse, 14 dages fristen for anmeldelse af skader er
ændret til 30 dage.
§12, hvor kaskoforsikringen ikke dækker, pkt. 3, teksten er gjort mere
tydelig. (krav om certifikat og rettigheder, samt kørekort)
Information om Ankenævnet er fjernet.

Kommende begivenheder
Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet indsendes senest

19. februar 2022

Repræsentantskabsmøde

5. marts 2022

Skadefri sæsonstart, senest

2. april 2022

Glædelig jul og godt nytår
Forsikringsklubben ønsker jer alle en glædelig og fredfyldt jul og et godt og
lykkeligt nytår.
Året der er gået har været fuldt af udfordringer, tak for samarbejdet om store
som små ting. Jeres hjælp og konstruktive input er meget værdsat.
Med venlig hilsen
bestyrelsen og forretningsføreren
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Små hoveder kan også have store ønsker...

