Bilforsikring
- bliv godt kørende!
Ansvarsforsikring
Det er lovpligtigt at have anvarsforsikring på
bilen. Uden en ansvarsforsikring bliver nummerpladerne inddraget af politiet. Ansvarsforsikringen dækker skader du måtte forårsage på andre
mennesker, deres ting eller køretøjer.
Kaskoforsikring
Kaskoforsikringen dækker skader på din egen bil.
De fleste vælger at have en kaskoforsikring hvis
de har en ny eller næsten ny bil. Låner du penge
til en bil, kan det også være et krav fra långiver at
du har en kaskoforsikring.
Vi beregner prisen på bilforsikring ud fra hvor
mange år du har kørt skadefrit, bilens nyværdi,
vægt/kraft og kilometerforbrug.

Ansvarsforsikring
- Dækker de skader bilen forvolder ved uheld
- Mulighed for tilkøb af ingen selvrisiko
Kaskoforsikring
- Dækker skader på bilen og dens faste udstyr
- Tyveri fra bilen
- Trailer op til 6.000 kr.
- Nummerpladetyveri uden selvrisiko
- Redningsforsikring i udlandet
- Retshjælpsforsikring
Friskadedækning
- Ingen selvrisiko ved tyveri, brand, seriehærværk
- Ingen selvrisiko ved påkørsel af dyr
- Ingen selvrisiko ved glasskader (reparation)
- Lavere selvrisiko ved udskiftning af rude

FORDELE
1. Præmien forhøjes ikke ved skade hvis du er
elitebilist
2. Billig vejhjælp
3. Påmonteret trækkrog koster ikke ekstra
4. Ingen selvrisiko ved tyveri af nummerplade
5. Trailere dækket på kaskoforsikring
Du skal have den helt rigtige forsikring
Det kan være komplekst at sammensætte en bilforsikring. Hos os får du altid personlig betjening.
Så får du den forsikring der passer til netop din
bil og dine behov. Og du kommer hverken til at
betale for meget eller for lidt.

P-skadedækning
- Ingen selvrisiko ved skader på bilen påført af
ukendt skadevolder, mens den holdt lovligt parkeret.
Førerpladsdækning (ved solouheld)
- Behandlingsudgifter
- Tabt arbejdsfortjeneste
- Svie og smerte
- Varigt mén
- Erhvervsevnetab.
Ung bilist (+Kunder)
- Unge kan optjene anciennitet i forældrenes bil.
Så er de sikret en billigere forsikring når de får
deres egen bil. Dækker husstandens børn i alderen 17-23 år.
Dansk Autohjælp / Vejhjælp
- Behov for starthjælp, hjulskift, døroplukning
- Behov for at blive trukket fri
- Transport til værksted
- Fragt af bil til din bopæl ved sygdom
- Transport af person på grund af driftstop
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