BILFORSIKRING ERHVERV 1152
BASISDÆKNING
Lovpligtig ansvarsforsikring – dækker de skader, som bilen påfører andre personer eller deres ting
Ansvarsforsikringen dækker også skade på passagererne i bilen
Kaskoforsikring – dækker de fleste skader på egen bil dog med få undtagelser (kan fravælges)
✓ Inkl. redningshjælp i udlandet (rødt kort)
✓ Dækker fastmonteret udstyr, herunder fabriksmonteret audio- og teleudstyr, samt
eftermonteret audio- og teleudstyr op til 20.000 kr.
✓ Dækker som udgangspunkt også bortkomst af bilen, hvis den ikke leveres tilbage ved fx
udlån eller lignende
✓ .

TILVALG

EKSTRA FORDELE TIL KASKO

Glasdækning – kun 1.000 kr. i selvrisiko ved
udskiftning af forrude
Der opkræves ingen selvrisiko ved skade på
andet glas fx sideruder, bagruder, sidespejl
og lygteglas
Glasskader påvirker ikke bonustrin
Friskade – ingen selvrisiko eller bonustab
ved: brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri,
røveri, beviseligt seriehærværk, nedstyrtning af frit faldende genstande og
påkørsel af dyr
Udvidet friskade – ingen selvrisiko eller
bonustab ved: hærværksskader og
parkeringsskader, hvor skadevolder er
LÅNEBIL PLUS
ukendt
Hvad betyder det for kunden?
Førerpladsdækning – sikring af bilens fører
ved solouheld efter reglerne i Erstatningsansvarsloven: svie og smerte, tabt
Forudsætning: varigt mén,
arbejdsfortjeneste,
erhvervsevnetab m.m.
Lånebil Plus – fri lånebil, i op til 30 dage, ved
totalskade og tyveri af bilen

LÅNEBIL PLUS
Hvad betyder det for kunden?
I forbindelse med tyveri eller totalskade af
bilen, får kunden lånebil af tilsvarende størrelse
i op til 30 dage
Forudsætning:
Bilen må ikke være mere end 6 år gammel, når
dækningen tegnes

Værdiforringelse – kontanterstatning ved
skader over 30.000 kr.
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VÆRDIFORRINGELSE

FØRERPLADSDÆKNING
Eneuheld, hvor der ikke er en modpart

Hvad betyder det for kunden?
Kunden er sikret en økonomisk
kompensation, hvis bilen får en større
skade. Skader for mere end 30.000 kr.
Erstatningen udgør kr. 10 % af reparationsomkostningerne
Fx bilen er skadet for 45.000 kr. Kunden får
4.500 kr. i erstatning for værdiforringelse

BONUSTRIN
Hvordan indplacerer vi kunden?
Skadeshistorik og antal af biler i
vognparken, er afgørende for, hvordan
indplaceringen sker:

Ydelser
Tabt arbejdsfortjeneste
Behandlerudgifter
Svie & smerte (190 kr. pr. dag)
Varigt mén
Tab af erhvervsevnen
Tab af forsørger
Begravelseshjælp
Eksempel på tab af erhvervsevne:
Tidligere årsløn:
kr. 400.000
Ny årsløn efter skaden kr. 300.000
= erhvervsevnetab på 25 %
Erstatning:
Erhvervsevnetabsprocenten x 10 x årslønnen
25 % x 10 x 400.000 = 1.000.000 kr.

VEJHJÆLP
Pris
619 kr.
Priser i 2019

Vær opmærksom på bilens anvendelse –
når prisen på forsikringen skal beregnes
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