BILFORSIKRING+

Du kan køre forsikringen,
som du vil
Hvordan du ønsker at forsikre din
bil, er både et økonomisk
spørgsmål og en
temperamentssag. Som
bilejer skal du have en
ansvarsforsikring,
og i nogle tilfælde kræver
panthaver også, at du har en
kaskoforsikring.
Selvom kaskoforsikring ikke er et
krav, kan du selv vælge
forsikringstype ud fra bilens
værdi og alder, samt ud fra din
egen status som bilist.

Du kan bygge din
bilforsikring,
så den passer til dig
Standard dækningen omfatter

Sådan virker din trinsikring
De fleste bilforsikringer kører
efter et bonussystem, hvor din
præmie er lavest, når du har kørt
skadefri i nogle år, og hvor den
stiger, hvis du får en eller flere
skader.
Hos os ser vi lidt anderledes på
det. Vi synes, det er vigtigt, at du
kender din fremtidige præmie,
hvis der sker en skade.
Derfor har vi sikret dig mod
uventede præmiestigninger, hvis
du er uheldig. Med Personbil+ får
evt. skader ikke indflydelse på
præmiens størrelse. Præmien er
uændret, du betaler blot din
selvrisiko.

■ Udvidet glasdækning
■ Bilafsavn
■ Vejhjælp
■ Større sum til ekstra udstyr
■ Værdiforringelse
■ Rabat hvis du vælger en større
selvrisiko

Hvis du får brug for din
bilforsikring - og din bil får brug
for et værksted - kan vi holde dig
kørende så længe. Du skal blot
benytte et af vores
fordelsværksteder, så får du:
■ Lånebil inklusiv 80 km om
dagen
■ En rengjort bil retur fra
værkstedet
■ 3 års garanti på reparationerne
mod normalt 2 år.
Spørg os, når du melder skaden.
Så hjælper vi dig med at finde det
nærmeste fordelsværksted.

Kontakt os og hør
detaljerne

■ Ansvar (du kan tegne ansvar
alene)
■ Kasko incl. friskade
■ Førerulykke
Hvis du ønsker en bredere
dækning, kan du supplere med
følgende tilvalg:

Få en lånebil, mens din
egen er på værksted

Husforsikringen er baseret på en
lang række fakta – kombineret
Er du ikke elitebilist, bliver din
præmie på samme trin et år
ekstra, hvis du får en skade.
Herefter bliver din præmie igen
billigere for hvert skadefrit år,
indtil du er elitebilist.

Dine muligheder afhænger både
af bilen, finansieringen og dig
selv, så kontakt os for at høre,
hvordan vi bedst kan forsikre
netop din bil. Når du kontakter
os, vil vi gerne have følgende
oplysninger, så vi kan beregne
din præmie med det samme:
■ Bilmærke, model, variant og
årgang
■ Årligt kørselsforbrug
■ Bilens nøjagtige km stand.

Vær opmærksom på, at du
ikke skal betale selvrisiko ved
reparation af glasskader.
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