BILFORSIKRING+

Sådan dækker vi dig
”Udvidet Glasdækning”
Med dette tilvalg slipper du kvit
og frit for skader der måtte ske
på din bils glas. Det betyder, at
du hverken skal betale selvrisiko
eller bonusbelastes af glasskader.
Skal glasset helt udskiftet betaler
vi 2/3 af udgiften.
”Afsavnsdækning”
Hvis du er afhængig af din bil,
f.eks. til at komme til og fra
arbejde, kan det være en god idé
med en afsavnsdækning. Det
betyder nemlig at du kan få en
udbetaling ved en
dækningsberettiget skade, til at
leje en bil som erstatning indtil
den er klar igen.
”Værdiforringelse”
Har du en bil der f.eks. er svær at
skaffe originale reservedele til,
kan det være fornuftigt med en
værdiforringelsesdækning. Med
Værdiforringelse kompenserer vi
dig, hvis handelsværdien på din
bil falder, efter der er udbedret
en dækningsberettiget skade.

”Ansvar”
Dækker den lovpligtige
ansvarsforsikring, således at
eventuelle skader du måtte
pådrage andre erstattes af os.
”Kasko”
Hos Forsikring Danmark dækker
vi naturligvis også de skader der
måtte ske på din bil. Det vi gør
særligt anderledes er dog, at du
aldrig går bagud i trin. Du bliver
altså ikke straffet med en højere
præmie, hvis du kommer ud for
et uheld.
”Retshjælp”
Med Retshjælp giver vi en hånd
med, hvis du skulle ende i
retssager i forbindelse med dit
ejerskab af din bil.
”Førerulykke”
Førerulykkesdækningen yder
erstatning til den der fører bilen i
tilfælde af ulykke. Dette kan
være med til at øge en eventuel
kompensation fra en
ulykkesforsikring, således at du
er godt dækket.

”Vejhjælp”
Vejhjælp sikrer dig hvis bilen ikke
vil starte, bryder sammen,
punkteret dæk m.m. Så vil du via
vores samarbejde med Dansk
Autohjælp, kunne tilkalde dem
og få hjælp. Denne forsikring
dækker i hele Danmark samt hele
Europa.
”Eftermonteret Ekstraudstyr”
Hos forsikring Danmark kan du
tilvælge at du selv har fået
monteret ekstraudstyr du gerne
vil have dækket. Vi dækker dog
altid udstyr op til 12.000 kr.
”Trailerkasko”
Hos os behøver du ikke tegne en
separat forsikring for din trailer.
Det klarer vi enkelt og billigt med
et tilvalg på din bilforsikring.

Med en kasko dækning får
du også dækning for
stenslag med 0 kr. i
selvrisiko.

Hos Forsikring Danmark er der 0 kr. i selvrisiko på skader der er sket
ved brand, eksplosion, lynnedslag, tyveri, røveri eller genstande der
falder ned på bilen er friskader.
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