
Brug bolden 
til andet end 
målscoringer.
Lad os give dig 
et tilbud på dine
forsikringer.
Udfyld og aflevér denne flyer i Rask Møl-
le Hallernes cafeteria, hos Dagli Brugsen 
Rask Mølle, til din træner eller til 
Dennis Byskov Hansen
eller udfyld formularen online på
vejlebrand.dk/hk73raskmoelle

VEJLEBRAND.DKDIT . MIT . VORES
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Navn:

Adresse:

Postnr.:

Tlf.:

Email:

Mobil:

By:

Jeg bor i (sæt x): Hus Lejlighed

Vejle Brand g/s støtter 
HK 73 Rask Mølle
Vejle Brand g/s har valgt at indgå i et samarbejde med 
HK 73 Rask Mølle - og det er en fordel for jer!

Fordele for alle
Når du booker og afholder et møde med den lokale as-
surandør fra Vejle Brand, så kvitterer vi med et tilskud 
på 300 kr. inkl. moms til foreningen. Vælger du efterføl-
gende at acceptere tilbuddet og blive kunde hos Vejle 
Brand, kvitterer vi med et tilskud på yderligere 300 kr. 
inkl. moms.*

Win-win
Det er en fordel for Vejle Brand at få nogle gode kun-
der, det er en fordel for foreningen, at I tjener til klub-
kassen, og det er en fordel for det dig, da du får tilbudt 
meget attraktive forsikringsdækninger til meget at-
traktive priser. ”Noget for noget” er derfor en fordel 
for alle. Det kan vi godt lide!

Dit . mit . vores
Vejle Brand er et lokalt forankret gensidigt forsikrings-
selskab. Det har vi været siden 1841, og det har vi pla-
ner om at blive ved med.

Vi er bygget på andelstankegangens principper. Det 
betyder, at vi er ejet af vores kunder og er sat i verden 
for at skabe tryghed for mennesker med et forsikrings-
behov – og ikke for at skabe profit. Det er en meget 
dansk andelstanke, der faktisk fungerer rigtig godt 
i virkeligheden..

Det er derfor, vi kalder Vejle Brand g/s for ”Dit . mit . vores”

Book dit møde på vejlebrand.dk/hk73raskmoelle
eller udfyld formularen nedenfor og aflever den i Rask 
Mølle Hallernes cafeteria, Dagli Brugsen Rask Mølle, til 
din træner eller til Dennis Byskov Hansen

*Se aftalebetingelserne online eller i den gældende samarbejdsaftale.


