BILFORSIKRING
Du kan roligt sætte dig bag rattet med en bilforsikring hos Købstædernes Forsikring. Ansvarsforsikringen er lovpligtig, så den skal du
selvfølgelig have, men for mange af vores kunder er en kaskoforsikring lige så vigtig. Uden en kaskoforsikring kan regningen fra autoværkstedet let slå bunden ud af budgettet.

Ansvarsforsikring

Tilvalgsdækninger

Forsikringen dækker,
• hvis bilen forvolder skade på andre personer eller deres ting
• hvis passagerer i bilen kommer til
skade.

Du kan vælge ekstra dækninger,
som dækker,
• hvis du kommer ud for en ulykke
og har brug for assistance på stedet, bugsering af køretøj og transport af passagerer – vejhjælp
Kaskoforsikring
• hvis du kommer ud for solouheld
og kommer til skade – førerpladsForsikringen dækker,
dækning
• hvis du får skader på din bil eller
• hvis dit autoværksted ikke stiller
tilbehør til bilen
en lånebil til rådighed, og du har
• hvis du er involveret i biluheld i
brug for at leje en bil
udlandet og får brug for hjælp til
• din selvrisiko ved fx tyveri eller
at få bilen hjem.
					 brand.
• din selvrisiko, hvis din bil får en
					
					 parkeringsskade, som er forårsa					 get af en ukendt skadevolder.
					
• unge førere i din husstand. Hvis
					 de unge låner bilen og får en
					 skade, skal du kun betale den
					 almindelige selvrisiko. De kan
					 optjene op til 3 års anciennitet,
					 som kan overføres, hvis de tegner
				
egen bilforsikring hos os.

Saml dine forsikringer hos
os og få unikke fordele
• 0 kr. i selvrisiko på dine forsikringer,
hvis du får en skade, mens du er
uden job.
• 5000 kr. i hånden, hvis familiens
børn under 18 år får visse knoglebrud.
• Ingen forhøjet selvrisiko på bilforsikringen for familiens børn til og
med 25 år, når de låner husstandens bil.
• En garanti der sikrer dig fuld
erstatning, hvis din indbosum er
sat for lavt.
• 10 % rabat på alle dine forsikringer.

				

Det er værd at lægge mærke til
•
•
•
•

Ingen selvrisiko på parkeringsskade-dækningen
Du betaler kun for det antal km, du kører
Fast pris selvom du får en eller flere skader
Reparation af stenslag med 0 kr. i selvrisiko på personbiler med kasko

DU LEVER MEST, NÅR DU BEKYMRER DIG MINDST
Købstædernes Forsikring er medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

Du er velkommen til at
kontakte os
Ring på 70 13 70 13
Hverdage fra kl. 08.00 – 17.00
Send os en mail:
salg@ase.dk
ase.dk/forsikring

