Billigere forsikringer
Fobu har vagt at indlede et samarbejde med en uvildig forsikringsmæglervirksomhed, fordi vi har ønsket at
sikre os, at I som medlemmer har de bedste vilkår og priser på forsikringsområdet.
Vi har valgt forsikringsmæglervirksomheden Honestus & Partners som samarbejdspartner, og de har med
afsæt i jeres nuværende forsikringer i oktober måned gennemført et udbud på alle forsikringerne.
Grundet den store volumen af vores forsikringer, (ca. 100 medlemmer har tegnet forsikringer via fobu), har
det været muligt at få meget attraktive tilbud fra forsikringsselskaberne. Honestus & Partners har foretaget
en grundig sammenligning af de forskellige tilbud, og valget er faldet på Protector Forsikring.
Samlet set er den økonomiske besparelse på mellem 11 og 87 procent, og derfor er der tale om ganske
store beløber.
For jer som medlem betyder det at:
• I er garanteret de samme dækninger som tidligere, og ovenikøbet er køkkendrift og pedelarbejde
nu også dækket på arbejdsskade- og ansvarsforsikring. Den nye forsikring er en all risk, dvs. både
brand, vand, tyveridækning og pludselige skader.
• Hus & Grundejeransvar er meddækket i den nye forsikring.
• I får nu en uvildig rådgiver hos Honestus & Partners, der kan behandle og assistere jer i skadessager
overfor forsikringsselskabet, så I ikke skal bruge tiden på dette. Og dette er med i prisen.
• I er alle garanteret en økonomisk besparelse, og prisen indeholder et
forsikringsadministrationshonorar til fobu på 4 pct.
Vi håber meget, at I vil finde det nye forsikrings setup positivt – både økonomisk og indholdsmæssigt.
For dem af jer der har kollektive ulykkesforsikringer på ansatte og børn. Her kan I kontakte Honestus &
Partners ved skadesspørgsmål eller rådgivning.
Jeres kontaktperson, når I fremover har spørgsmål til forsikring – både i forhold til en konkret skade, men
også mere generelt, er:
Anne Mette i Hornestus & Partners:
• Mail: fobu@honestus.dk
• Direkte telefon: 20 98 48 23

