Privat
Privatsikring Bil

Bilforsikring
handler om meget
mere end din bil
Selvom du er en god bilist, er du ikke altid selv herre
over, hvad der sker i trafikken. Derfor er din forsikring
den vigtigste investering, næst efter bilen. Privatsikring
Bil er en fleksibel løsning, der giver dig mulighed for
selv at vælge, hvor godt du vil være dækket ind.
Alle bilister skal have en ansvarsforsikring, der dækker skader på andre
trafikanter. Men hvad med dig og din egen bil? Delkasko er en enkel løsning,
der fx sikrer dig erstatning, hvis bilen bliver stjålet. Med en fuld Kasko tager du
derimod højde for det meste, fx hvis bilen får en skade efter et færdselsuheld.
Dertil kommer en række specialdækninger, du kan vælge til efter behov. Se
mulighederne i skemaet på næste side.

Særlige
fordele ved
Privatsikring Bil
1
Prisen falder, når du bliver
Elitebilist.

2

Lavere pris som Elitebilist
Som Elitebilist får du en lavere pris. Det sker automatisk, når du er fyldt 25 år og
har kørt skadefrit i tre år.

Bilhenter ved kaskoskader –
hvis din bil stadig kan køre
lovligt efter et uheld, henter
vi den, leverer en lånebil og
returnerer din reparerede bil.

Hvis uheldet er ude
Får du brug for øjeblikkelig hjælp fra os i forbindelse med en skade, tyveri eller
hærværk på din bil, kan du ringe til os hele døgnet på 70 11 17 07. Sker skaden i
udlandet, hjælper SOS International dig døgnet rundt på +45 70 10 50 52.

3
Lånebil, mens din egen
bil er på et af vores
fordelsværksteder efter en
kaskoskade. Gælder dog ikke
glasskader.

4
Et års ekstra garanti på
reparation ved kaskoskader –
dvs. i alt tre år.

Se betingelserne på privatsikring.dk/bil,
hvor du også kan anmelde skader.

Hvilke dækninger har du brug for?
Brug skemaet på denne side til at få overblik over, hvordan du er dækket med
Privatsikring Bil med Ansvar, Delkasko eller Kasko.

Privatsikring Bil
Grunddækning
Ansvar

Delkasko

Kasko

Ansvar. Dækker, hvis du forvolder skade på andre mennesker og deres
ting. Gælder også dine medpassagerer.
Færdselsuheld. Dækker skader på din bil efter færdselsuheld.
Tyveri og hærværk. Giver erstatning, hvis din bil bliver stjålet eller udsat for
hærværk.
Brand. Sikrer erstatning for skader på din bil, som skyldes brand, eksplosion
eller lynnedslag.
Nedstyrtende genstande. Dækker, hvis din bil bliver ramt af nedstyrtende
genstande, fx en gren eller tagsten.
Krisehjælp. Dækker psykologhjælp efter et livstruende uheld med bilen.
Bilhenter. Kan din bil køre lovligt videre efter et uheld, henter vi den efter
aftale med dig, leverer en lånebil og returnerer din reparerede bil.*
Lånebil. Hvis du har brug for en bil, mens din egen bliver repareret efter en
kaskoskade.*
Et års ekstra garanti på reparation af kaskoskader. Dvs. i alt tre års
garanti.*

Tilvalg
Selvrisikosikring. Fjerner selvrisikoen for visse typer skader, fx hærværk,
reparation af stenslag og påkørsel af dyr.
Parkeringsskade. Fjerner selvrisikoen ved parkeringsskader, mens din bil
holder parkeret.
Vejhjælp. I ni ud af ti tilfælde er hjælpen fremme inden for 60 minutter, fx
hvis din bil ikke vil starte, eller hvis du går i stå midt på vejen.** Vælg mellem
Vejhjælp med eller uden påhængsvogn.
Førerplads. Sikrer erstatning, hvis du kommer til skade under et solouheld,
fx hvis du kører i grøften eller ind i et træ.
Afleveringskasko ved leasing. Dækker visse kaskoskader på leasede
biler, fx en lille bule, der konstateres, når du afleverer bilen.
Indbo. Har du en autocamper, dækker vi dine ting, fx ved tyveri eller uheld.
*
**

Gælder, hvis du benytter et af vores fordelsværksteder. Se mere på privatsikring.dk/bil. Bilhenter og Lånebil gælder i hele
Danmark, dog ikke på ikke-brofaste øer og Grønland eller ved rene glasskader.
Det tager ofte længere tid for hjælpen at nå frem på ikke-brofaste øer. Vejhjælp gælder i Danmark, dog ikke på Grønland. Se mere
på privatsikring.dk/vejhjaelp.

P700941 05.17. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S, DK-1790 København V, CVR-nr. 2507 1409. Vi er medlem af Garantifonden, der dækker krav
om forbrugerforsikringer i Danmark ved konkurs. Vi tager forbehold for trykfejl og dækker med de forbehold og undtagelser, der står i policetekster og
forsikringsbetingelser. På privatsikring.dk kan du få et samlet overblik over vores betingelser.

