Mejeriliv - uden aldersbegrænsning

Af Anna Marie Thøgersen

Claus Rasthøj, der netop er fyldt 50 år,
fører et aktivt fritidsliv med jagt, cricket
og hundetræning, og så er han stadig
frisk på en motorcykeltur, så snart foråret pibler frem. - Men jeg bruger også
meget af min fritid sammen med mine
tre døtre, der alle er gymnaster og også
dyrker jiu-jitsu. Jeg er bl.a. med til at
arrangere jiu-jitsu-lejre og -arrangementer rundt om i Danmark.
Claus Rasthøj har brugt sit fritidsliv
som et aktiv til gavn for medlemmerne
af Mejeriliv, for som han siger: - Jeg har
tænkt ”farlig sport” som fx motorcykelkørsel ind i forsikringsordningen til en
særdeles fordelagtig pris for medlemmerne. Claus Rasthøj har desuden gennem de seneste år fået tilføjet en række
andre ordninger i Mejeriliv til gavn for
såvel unge som ældre!

Forsikringsordningen Mejeriliv er et tilbud til alle medlemmer
af Foreningen af mejeriledere og funktionærer og af Dansk Mejeriingeniør Forening. Ordningen har mange fordele, og én af
disse er, at Mejeriliv i modsætning til mange andre forsikringsordninger ikke har en aldersbegrænsning. Claus Rasthøj, der
via Optima Forsikringsagentur administrerer Mejeriliv, fortæller her lidt om sig selv og de forsikringsfordele, som foreningerne i samarbejde med ham har fået med i Mejeriliv.
Halv pris til unge!
For at tage de unge først, så kan foreningsmedlemmerne forsikre deres
unge voksne børn, der er flyttet hjemmefra og ikke længere er dækket af
familieforsikringen. Denne forsikring
under Mejeriliv kaldes ”Young’n safe”.
- De unge synes måske umiddelbart, at
vores ordning er for dyr, men sagen er,
at vi har al den ekstra dækning, som de
ikke får i ”andre ordninger”. ”Young’n
safe” kan skræddersys til den enkelte, og
den dækker bl.a., hvis den unge kommer
til skade på et fritids- eller studiejob. Det
er der desværre ikke så mange, der er
klar over. Medlemmerne må gerne kontakte mig herom, for denne forsikring
kan fås til tæt på den halve pris af, hvad
andre selskaber tilbyder, understreger
Claus Rasthøj.

Fakta om Claus Rasthøj
Claus Rasthøj er 50 år. Gift og far til tre døtre.
Han er bank-, økonomi- og forsikringsuddannet.
Medejer af De Frie Forsikringsmæglere, grundlagt i 1999.
Ejer af Forsikringsagenturet Optima, grundlagt i 2005.

Fakta om Optima
Claus Rasthøj er den ene af to ejere af
den landsdækkende virksomhed; De Frie
Forsikringsmæglere, som administrerer en
portefølje på omkring 120 mio. kroner. Der
er 15 ansatte, og heraf er de otte godkendte
mæglere. Et nyere tiltag fra Claus Rasthøj
er forskningsagenturet Optima, hvor virksomheder kan gå sammen i puljer og dermed få billigere forsikringsordninger. Det
er i denne enhed, at Mejeriliv er placeret.

Ingen aldersbegrænsning!
Claus Rasthøj har også skruet Mejerliv
sammen, så medlemmerne ikke står
uden forsikring, når de forlader arbejdsmarkedet. Det er en uhyre væsentlig del
af ordningen, og den er en af de bedste
på markedet overhovedet! - De fleste
ulykkesforsikringer ophører, når en
forsikringstager typisk fylder 60 eller
70 år, eller skadesbeløbene nedskrives
i forhold til alder. Men ikke i Mejeriliv!
- understreger Claus Rasthøj, der konstant optimerer forsikringsordningen
- og altid står på medlemmernes side,
hvis der opstår tvister!

Optima har kontor på Kanalvej i Odense
- og med udsigt til Odense Kanal. Claus
Rasthøj, der har sine to meget velopdragne hunde med på arbejde hver dag,
har forhandlet mange gode ordninger
igennem for foreningernes medlemmer
i Mejeriliv. Fx er ordningen særdeles attraktiv for de lidt ældre medlemmer, idet
den ikke har nogen aldersbegrænsning.
Med ”Young’n safe” kan medlemmerne
forsikre deres unge voksne børn - nærmest til halv pris!
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Kontakt Mejeriliv
Yderligere oplysninger kan fås på www.optima-gruppen.dk eller ved henvendelse til Claus Rasthøj på tlf: 2075 5525. Begæringer skal fremsendes
til: Optima Forsikringsagentur, Kanalvej 154, 5000 Odense C, Tlf. 70 27 80
45, mejeriliv@optima-gruppen.dk

Mejeriliv mange muligheder
Ulykkesforsikring: Ulykkesforsikringen, der kan tegnes af medlemmerne og
deres nærmeste familie, omfatter ulykkes- og tandskadeforsikring, og den kan
sammensætte efter individuelle behov.
Sundhedsforsikring: Sundhedsforsikringen via Mejeriliv, der er indgået af
Optima med Doctorservice, giver mange
fordele, herunder bl.a. telefonadgang til
læger og sygeplejersker døgnet rundt,
hurtig undersøgelse, behandling og operation på private/offentlige hospitaler.
Alle forsikringer ét sted: Det er også
muligt for forsikringstagere i Mejeriliv
at samle alle deres ”almindelige” forsikringer ét sted, fordi Mejeriliv via Optima
har indgået en yderst konkurrencedygtig
aftale med Thisted Forsikring, som giver

gode rabatsatser på fx indbo, hus, bil
og sommerhus mv.
Young’n safe: Du kan forsikre dine
unge voksne børn, der er flyttet hjemmefra og ikke længere er dækket af
familieforsikringen. Denne forsikring
under Mejeriliv kaldes ”Young’n safe”,
og den kan skræddersys til den enkelte
unge til en konkurrencedygtig pris.

Mejeriliv mange fordele
• Mejeriliv har ingen aldersbegrænsning og ingen afskrivning i erstatning
ved skade!
Bemærk: Ikke mange forsikringsselskaber yder dette.
• Mejeriliv dækker 24 timer i døgnet over hele verden - uden undtagelse!
Bemærk! Mange selskaber oplyser,

at de dækker børn 24 timer i døgnet,
men de undtager tilfælde, hvor barnet kan få en arbejdsskadeerstatning.
• Mejeriliv dækker behandlingsudgifter!
Bemærk! Ikke mange forsikringsselskaber yder dette, uden at det
koster ekstra.
• Mejeriliv dækker fx motorcykelkørsel
og farlig sport!
Bemærk! Det er noget, der koster
rigtig mange penge at få dækket ved
øvrige selskaber.
• Mejeriliv kræver ikke afgivelse af
helbredsoplysninger!
(Du kan læse mere om de specifikke
betingelser for ovennævnte fordele på
www.optima-gruppen.dk). ■

ULYKKESFORSIKRING
via Mejeriliv
Som medlem af Foreningen af mejeriledere og
funktionærer eller Dansk Mejeriingeniør Forening,
har du ALTID mulighed for at tegne en Heltids ulykkesforsikring i Mejeriliv, via Optima forsikringsagentur,
som dækker alle døgnets 24 timer og også på
rejser i udlandet.
Du kan sikre din familie og dig selv
mod ubehagelige økonomiske
vanskeligheder, hvis ulykken
skulle indtræffe og du
sammensætter selv
dine forsikringssummer
og dækninger efter eget
ønske.
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Yderligere oplysninger på
www.optima-gruppen.dk
eller ring til Claus Rasthøj
tlf. 2075 5525.

Begæringer kan fremsendes til:
Optima Forsikringsagentur
Kanalvej 154
5000 Odense C
Tlf. 70 27 80 45
cr@optima-gruppen.dk
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