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Eksklusivt tilbud til
alle nye BAVARIA ejere
Kære BAVARIA ejer,
Pantaenius har et helt specielt tilbud til netop dig med en nybygget BAVARIA! Med en forsikring fra Pantaenius, får du
de første 3 år en ekstra rabat på 20% på præmien – udover de optil 40% bonus for skadefri sejlads! Denne rabat på
20% får du uanset din anciennitet med skadefri sejlads. Derudover vil du, uden beregning, også kunne drage fordel af
vores unikke motorklausul i de første 5 år.

Nogle af dine fordele hos Pantaenius
• Fast sum - en aftalt forsikringssum, som udbetales ved totalforlis/totaltab af båden
• Nyt for gammelt ved skade – ingen aldersreduktion af skadesopgøret
• Ingen selvrisiko ved totalforlis, brand, indbrud, lynnedslag, transportskade, skade på eller tab af personlig ejendele eller skade forårsaget af tredje part, når båden ligger fortøjret eller for anker!
• Akut assistance og besigtigelse
• Første klasses kundeservice, samt professionel og effektiv skadebehandling
• Internationalt netværk med kyndige fagfolk som samarbejdspartnere
Pantaenius har gennem mere end 40 år været én af Europas ledende specialister i formidling af bådforsikringer. I dag
har vi mere end 70.000 tilfredse kunder, som vi rådgiver og administrerer fra vore afdelinger i Tyskland, Østrig, UK,
Danmark, Monaco, Spanien, Sverige, USA og Australien. Pantaenius er kendt for sit ”know how”, høje serviceniveau
for personlig betjening og effektiv skadebehandling. Med mere end 35.000 myndigheder, organisationer, forhandlere,
producenter og marinaer på vores liste med kontakter over hele verden, kan vi tilbyde vore kunder kyndig råd og
vejledning i alle henseender.
Ingen spørgsmål er for små, så vi glæder os til at høre fra dig.
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