Er uheldet ude,
er du bedre sikret
Får du et lille stenslag eller en større skade på din bil,
kan vi hjælpe dig med at komme videre.

Dine fordele – fordelsværksteder
Du får en lang række fordele, hvis du får en kaskoskade på din bil.
Ring til os, og vi henviser dig til et fordelsværksted, hvor du er
garanteret høj kvalitet.
	På fordelsværkstedet får du 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.*
	Fordelsværkstederne udfører kun kvalitetsreparationer.
Derfor får du tre års reklamationsret.
	Der sker ikke noget med din fabriksgaranti. Fordelsværkstedet
overholder selvfølgelig alle forskrifter, der gælder for netop dit
bilmærke.
	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 en ren bil tilbage. Når reparationen er foretaget, vasker og
støvsuger fordelsværkstedet bilen for dig – kvit og frit.

Ekstra fordele – udvalgte værksteder *
	Hente/bringe-service med Bilhenter – hvis din bil fortsat kan køre
efter en skade, henter fordelsværkstedet den og leverer en lånebil.
Fordelsværkstedet bringer din egen bil tilbage, fx til dit hjem eller
din arbejdsplads, og tager lånebilen med retur.
	Du får som ekstra fordel tre års garanti på dine reparationer.
	Du kan få skiftet hjul på bilen i forbindelse med en skade,
hvis det er sæson for hjulskift.

* På de fordelsværksteder, som tilbyder hente/bringe-service, får du en række ekstra fordele.
Læs de nærmere vilkår for lånebil og Bilhenter under afsnittet “Lån en bil af værkstedet”.

Fordelsværksteder
Privatsikring har indgået 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.
De er blevet udvalgt, fordi vi har mange års gode erfaringer med netop
disse værksteder. Samtidig har vi forhandlet os frem til en række ekstra
fordele, som du nyder godt af, hvis du får en kaskoskade og vælger at få
din bil repareret på et fordelsværksted.
Fordelsværkstederne er et tilbud til dig som kunde, som du selv
bestemmer, om du vil benytte dig af.

Lån en bil
af værkstedet

Få fri reparation
af stenslag

Får du en skade, og er din bil kaskoforsikret hos Privatsikring,
får du stillet en lånebil til rådighed, mens din egen er til
reparation på et fordelsværksted.

Vi tilbyder fri reparation af stenslag i forruden, hvis du har
en kaskoforsikring i Privatsikring.

Vilkår for lånebil og Bilhenter
•	Tilbuddet om lånebil gælder for personbiler, der er
kaskoforsikret i Privatsikring, og som befinder sig i
Danmark.
•	K ører du under 100 km pr. dag, koster lånebilen dig
ikke andet end den benzin, du bruger, samt køb af en
eventuel selvriskodækning på værkstedet.
•	Ved glasskader får du ikke en lånebil – du vil i stedet
blive henvist til vores glasteam, som kan reparere eller
udskifte ruden.

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.

•	Du kan få en lånebil, hvis din bil kan repareres – ikke, hvis
din bil er totalskadet eller kontanterstattes.
•	Tilbuddet om Bilhenter gælder ved ikke-akutte kasko
skader, hvor bilen kan køre videre på lovlig vis. Du kan kun
benytte servicen Bilhenter på brofaste øer i Danmark.

Sådan gør du,
hvis du får en skade
på forruden
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•	Tør ruden af.
•	Sæt et af de fire “glasplastre” over stenslaget. Så er det
forseglet mod vand og snavs.
•	R ing til Privatsikring på 70 11 17 07, og aftal, hvor og
hvornår du vil have r uden lavet.

Hvis uheldet er ude ...
Det er en god idé at skrive en række væsentlige oplysninger ned
med det samme, hvis du skulle komme ud for et uheld med din bil.
Navn og adresse på vidner er også vigtigt. De er svære at finde bagefter!

Uheldet
Dato

kl.

Sted

Modparten
Registreringsnummer
Førerens navn
Postnr. og by
Telefon
Evt. ejerens forsikringsselskab og policenr.

Vidner
Navn, adresse, postnr./by og telefon – gerne på flere vidner

Når du har udfyldt ovenstående, så ring til Privatsikring på 70 11 17 07.

Forsikringsselskabet
Privatsikring A/S
Gammel Kongevej 60
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
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