Køreteknisk kursus
Tag et køreteknisk kursus – og spar penge på din
bilforsikring.
Har du haft kørekort i mere end 6 måneder, så kan du
opnå en besparelse på din bilforsikring.
Tilbuddet henvender sig til unge bilister, og til dig som
gerne vil have erfaringen fra kurset og en billigere
bilforsikring. Vi tror på, at en ”efteruddannelse” i at
køre i din egen bil gør dig til en bedre bilist og dermed
begrænser vores skadesudgifter. Det er dog et krav at
du gennemfører kurset i din egen bil.
Som belønning giver dig dig rabat. Det gør vi uanset
om du kun har en ansvarsforsikring, eller om du også
har valgt kaskoforsikring.

Kursusbeviset er din dokumentation
Det køretekniske kursus arrangeres af de lokale
køreskoler og følger den almindelige køreuddannelse,
inklusiv et glatførekursus. Kurset varer 3 timer.

Du skal som minimum gennemgå de øvelser og krav,
der er beskrevet på bagsiden af denne brochure. Når
du har gennemført det køretekniske kursus, skal din
køre-lærer udfylde og underskrive bagsiden af dette
dokument, som er din dokumentation overfor os.
Du får din prisbesparelse – med virkning fra den
dag, vi modtager dit kursusbevis og din kvittering
fra kurset.
Bemærk at det er den enkelte kørelærer, der fastsætter
prisen for et køreteknisk kursus. Som kunde hos
Thisted Forsikring får du halvdelen af kursets pris
refunderet – dog max 625 kr.
Kurset tilbydes til kunder i alderen 18-24 år. Kursisten
skal gennemføre kurset i egen bil.
Bemærk at nogle køretekniske anlæg ikke ønsker at
kurset gennemføres i en varebil/kassebil eller i biler
med 4-hjuls træk. Kontakt os hvis dette er en
udfordring.
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Vores krav til dit
køretekniske kursus
Teoriundervisning
Sådan gør du for at opnå rabat: Medbring dette løsblad
til den valgte kørelærer. Efter kurset skal din kørelærer
udfylde kursusbeviset og forsyne det med dato, underskrift og stempel. Bemærk at alle tjeklistens punkter
skal være gennemgået.
Send eller aflever kursusbeviset og din kvittering for
kurset til Thisted Forsikring. Du opnår rabat på din
ansvarsforsikring og eventuelt på din kaskoforsikring.
Du får refunderet op til halvdelen af det, du har betalt
for kurset - dog højst kr. 625,00.

Kursusdeltageren har gennemgået de nyeste færdselsregler, som f.eks. ”klippekortsystemet”, nye
hastighedsregler, hvordan man kører korrekt ind i
en rundkørsel, samt sikkerhedsafstand.
Køreteknisk undervisning
Kursusdeltageren har på tør bane udført ”bløde”
opbremsninger som gradvist er blevet gjort hårdere
Kursusdeltageren har på glatbane udført opbremsninger ved henholdsvis 40 km/t. 50 km/t samt 60
km/t for selv at opleve den forøgede bremselængde
Kursusdeltageren har foretaget undvigemanøvrer
på tør vej med 50 km/t – 60 km/t og på glatbanen
med 40 km/t – 50 km/t

Kursistens navn, adresse og CPR-nummer:

Kursusdeltageren har foretaget katastrofe
opbremsning efterfulgt af undvigemanøvre på tør
vej med 50 km/t – 60 km/t og på glatbanen med
40 km/t – 50 km/t
Kursusdeltageren kan foretage slalomkørsel med
stigende hastighed – max. 60 km/t
Kursusdeltageren kan foretage opbremsning ved
signal / tegngivning fra kursusleder (reaktionsøvelse)

Kurset er taget i reg. nr. (bil):
HUSK: Bankinformationer så vi kan udbetale beløbet.
Reg. nr. og kontonr. :

Kursusdeltageren har gennemført forskellige
øvelser i glatsvinget – herunder udskridning og
rettet bilen op igen
Kursusdeltageren har afprøvet hvilke fordele og
begrænsninger der er ved at bremse med ABS,
hvis bilen er udstyret med ABS

Dato - kørelærers underskrift og stempel
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