Sæt dig trygt bag rattet
med en bilforsikring
Få en bilforsikring, der passer til dig og din bil.

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 Ansvar
og kan vælge mellem Kasko og Delkasko. Desuden kan du købe
en række tilvalgsdækninger, som fx førerpladsdækning, Vejhjælp og
Selvrisikodækning.

Hvordan vil du være sikret,
hvis uheldet er ude?
En bilforsikring dækker skaderne på din bil. Men der er mange andre
faktorer, der betyder noget, når du er involveret i et færdselsuheld med
bilen. Herunder kan du læse om de forskellige typer forsikringer og se,
hvordan de dækker. Du kan tilvælge en række ekstra dækninger, som
alle er samlet nederst på siden.

Vælg mellem tre typer
af bilforsikring

Elitebilist eller
trinbilist?

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

Som ny bilist får du status som Trinbilist. Det betyder, at prisen på din
bilforsikring falder hvert år, du kører skadefrit, og at prisen derimod
stiger, hvis du får en skade.

Kasko dækker stort set alt, der kan ske med din bil. Uanset om
skaderne opstår ved et færdselsuheld, tyveri, brand eller hærværk.
Vi dækker fx også fejltankning og uheld, hvor dit liv har været i fare.
Den er oplagt, hvis du køber en nyere bil, som du gerne vil passe
ekstra godt på.
Delkasko dækker mange af de skader, der sker på bilen, når du
ikke kører i den, fx tyveri, glasskader, brand og hærværk. Delkasko
har mange af de samme fordele som fuld kasko, men er selvfølgelig
billigere, da den fx ikke dækker kørselsskader. Den anbefales
generelt til ældre biler.

Bliv Elitebilist efter kun tre år
Hvis du er over 25 år og har kørt skadefrit i de seneste tre år
med en kaskoforsikring, opnår du status som elitebilist.
Som Elitebilist ændrer prisen på din bilforsikring sig ikke, hvis du
får en skade - i modsætning til Trinbilist.
De detaljerede vilkår for vores bilforsikringer finder du i forsikringsbetingelserne, som du finder på privatsikring.dk.

Tilpas din bilforsikring med tilvalgsdækninger
Førerplads

Selvrisikodækning

Sikrer dig personligt, hvis du kommer til skade ved en solo
ulykke, fx hvis du kører i grøften Den dækker bl.a. tabt arbejdsfortjeneste, svige og smerte, erhvervsevnetab samt skader ved
ind- og udstigning.

Slip for at betale selvrisiko på en lang række skader dækket af
din kaskoforsikring, fx rude- eller parkeringsskader, hvis bilen
påkøres af ukendt skadevolder, mens bilen har holdt parkeret,
skader efter hærværk og påkørsel af dyr.

Vejhjælp

Trinsikring

I ni ud af ti tilfælde hjælper vi dig inden for 60 minutter med
Vejhjælp. Du får akuthjælp på stedet, fx Servicetjek, brændstofudbringning, starthjælp og hjulskifte. Kan din bil ikke repareres
på stedet, bliver den kørt på værksted kvit og frit.

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.

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

Hvad er
fordelsværksteder?
Privatsikring har indgået en aftale med en række værksteder landet over
– vi kalder dem fordelsværksteder. Det er et netværk af værksteder, der
garanterer dig høj kvalitet og mange fordele, som du som kunde kan
nyde godt af, hvis du får en kaskoskade.

Særlige fordele ved fordelsværksteder
•	Du får en lånebil stillet til rådighed, mens din egen er til reparation. Din hverdag kan derfor fortsætte, som den plejer – du
kører bare i en anden bil end din egen.

•	Din bil får et sikkerhedstjek. Fordelsværkstedet tjekker din bils
lygter, styretøj, bremser og dæk for synlige fejl og udarbejder en
skriftlig rapport til dig. Det giver dig ekstra tryghed.

•	Du får servicen Bilhenter, hvis din egen bil kan køre lovligt efter
en kaskoskade. Et af vores udvalgte fordelsværksteder henter
din bil, leverer en lånebil og returnerer din reparerede bil.

Vilkår for lånebil og Bilhenter

•	Fordelsværkstederne udfører kun kvalitetsreparationer.
Derfor får du tre års garanti.

•	Ved glasskader får du ikke en lånebil – du vil i stedet blive henvist til vores glasteam, som kan reparere eller udskifte ruden.

•	Der sker ikke noget med din fabriksgaranti. Fordelsværkstedet
overholder selvfølgelig alle forskrifter, der gælder for netop dit
bilmærke.

•	Du kan få en lånebil, hvis din bil bliver repareret efter en skade
– ikke hvis din bil fx bliver totaltskadet eller stjålet.

•	Du får en ren bil tilbage. Når reparationen er foretaget, vasker
og støvsuger fordelsværkstedet bilen for dig – kvit og frit.

•	Tilbuddet om lånebil gælder for personbiler, der er kaskofor
sikret i Privatsikring.

•	Tilbuddet om Bilhenter gælder ved ikke-akutte kaskoskader,
hvor bilen kan køre videre på lovlig vis.

•	Du får 10 % rabat på listepriserne på øvrige karosseri
reparationer i forbindelse med skaden.

Sådan gør du, hvis du får en
skade på forruden
•	Tør ruden af.
•	Sæt et klart stykke tape over stenslaget – det holder fugt og
snavs ude og forebygger, at skaden bliver værre.

•	Ring til Privatsikring på 70 11 17 07, og aftal hvor og hvornår
du ønsker at få skaden repareret. Husk, at jo før du får ruden
lavet, jo bedre bliver resultatet.

Få fri reparation af stenslag
Vi tilbyder fri reparation af stenslag i forruden, hvis du har en
kaskoforsikring i Privatsikring.
Vi samarbejder med landets bedste glasreparatører. De fleste
stenslag i forruden kan repareres med et godt resultat. Det tager
kun 45 minutter, og du skal ikke undvære bilen. Du kan få repareret stenslaget hjemme hos dig selv, på din arbejdsplads, eller hvor

du ønsker det, hvis stenslaget ikke kræver udskiftning af forruden.
På nyere biler er forruden en del af bilens bærende konstruktion, og den skal man ikke skære ud, hvis det ikke er nødvendigt.
Derfor er det ofte bedst for din bil at reparere forruden i stedet
for at udskifte den.

Forsikringsselskabet
Privatsikring A/S
Gammel Kongevej 60
DK-1790 København V
Telefon 70 11 17 07
privatsikring.dk

Køb forsikringer af en,
der kender dig. Kontakt din
lokale rådgiver, og hør mere om,
hvordan vi bedst sikrer
dig og din familie.
Du kan også læse mere på

privatsikring.dk

P700902 01.18 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S CVR 2507 1409.
Vi tager forbehold for trykfejl og dækker med de forbehold og undtagelser, der følger
af policetekster og forsikringsbetingelser. Se betingelserne på privatsikring.dk.

