Sæt dig trygt bag rattet
med en Bilforsikring
Få en bilforsikring, der passer dig og din bil perfekt

Skræddersy din
bilforsikring præcis
til dine behov
Hos Privatsikring kan du skræddersy din bilforsikring, så du får præcis
den forsikring, du har brug for: Du kan få den lovpligtige ansvars
forsikring og kan vælge mellem kaskoforsikring og delkaskoforsikring.
Desuden findes en række tilvalgsdækninger, som fx førerpladsdækning,
Privatsikring Vejhjælp og selvrisikodækning.

Særlige fordele ved bilforsikringen
	Du får en fri lånebil, mens din egen bil bliver repareret på et af
vores mange fordelsværksteder efter en kaskoskade.
	Du får fri reparation af stenslag, hvor og når det passer dig.
Fx hjemme eller på dit arbejde.
	Du kan skræddersy bilforsikringen, så den kommer til at passe
præcis til dine behov.
Du er altid velkommen til at kontakte din lokale bankrådgiver og få
et konkret tilbud på din bilforsikring. Naturligvis helt uforpligtende.

Vælg mellem tre typer
af bilforsikring

Elitebilist eller
trinbilist?

Ansvarsforsikring er lovpligtig, hvis du har en bil. Den dækker,
hvis du kommer til at skade andre personer eller deres køretøjer
med din bil.

Uanset om du er elitebilist eller på vej til at blive det, så har vi
en forsikring, der passer til dig. Som elitebilist får du en fast pris,
selvom du skulle få en skade, Og som trinbilist bliver din forsikring
billigere for hvert år, du ikke har skader

Kaskoforsikring dækker stort set alt, der kan ske med din bil.
Uanset om skaderne opstår ved et færdselsuheld, tyveri, brand el
ler hærværk. Oplagt, hvis du køber en nyere bil, du gerne vil passe
godt på.

For at blive elitebilist skal du være minimum 25 år og have haft en
kaskoforsikring i tre år uden skader.

Delkaskoforsikring dækker mange af de skader, der sker på
bilen, når du ikke kører i den, fx tyveri, glasskader, brand og hær
værk. Delkasko har mange af de samme fordele som fuld kasko,
men er selvfølgelig billigere. Anbefales generelt til ældre biler.

Tilpas din Bilforsikring med tilvalgsdækninger
Førerpladsdækning

Selvrisikodækning

Sikrer dig personligt, hvis du kommer til skade ved en soloulykke.
Den dækker bl.a. tabt arbejdsfortjeneste og svie og smerte,
og mister du erhvervsevnen som følge af ulykken, får du også
erstatning herfor.

Slip for at betale selvrisiko på en lang række skader dækket af
din kaskoforsikring, fx parkeringsskader, skader efter hærværk
eller skader på ruder eller lygteglas.

Privatsikring Vejhjælp

Er du trinbilist, kan du tilkøbe trinsikring, så du bliver på
samme trin, selvom du får en skade pga. brand, tyveri, hærværk
eller skader på bilens ruder, spejle og lygteglas.

Få hurtig og professionel hjælp med Privatsikring Vejhjælp, hvis
uheldet er ude. Du får akut hjælp på stedet, fx brændstofud
bringning, starthjælp og hjulskifte. Kan din bil ikke repareres på
stedet, bliver den kørt på værksted kvit og frit.

Trinsikring

Udvidet trinsikring
Med udvidet trinsikring bliver du på samme trin, uanset hvilken
skade du får.

Du kan også læse mere på

privatsikring.dk

Forsikringsselskabet
Privatsikring A/S
Gammel Kongevej 60
1790 København V
Telefon 70 11 17 07
www.privatsikring.dk
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Køb forsikringer af en,
der kender dig. Kontakt din
lokale rådgiver og hør mere
om, hvordan vi bedst sikrer
dig og din familie.

