Privatsikring Bilpakke
Bilforsikring, når du finansierer din
bil i dit pengeinstitut
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o
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Nyd turen. Vi sørger for,
at du er godt forsikret
Det er ofte bilen, der holder hverdagen kørende, og en skade på din bil må ikke få
det hele til at gå i stå. Derfor har vi sammensat en forsikringspakke, hvor du er sikret
en god dækning til en fornuftig pris, når du finansierer din bil i dit pengeinstitut.

Slip for bekymringer

Privatsikring Bilpakke er en fordelagtig bilforsikring, der dækker, hvis du kommer til at
gøre skade på andre og deres ting, mens du
kører i din bil. Den dækker også de fleste
skader på din bil.

Du kan udvide bilforsikringen, så den passer
til netop dine behov. Læs mere under
tilvalgsdækningerne.
Du kan kun købe Privatsikring Bilpakke hos
dit lokale pengeinstitut.

Privatsikring Bilpakke
Over 26 år

Er du over 26 år, bliver du automatisk
Elitebilist og er garanteret en fast pris.
Det betyder, at din bilforsikring ikke
stiger i pris i forbindelse med en skade.

Under 26 år

Er du under 26 år, bliver du forsikret
som Trinbilist. Det betyder, at din
bilforsikring stiger i pris, hvis du får en
skade. Vi anbefaler derfor, at du samtidig
tegner vores Udvidet trinsikring, så din
forsikring ikke stiger i pris efter en skade.

Vi dækker skader på din bil, medpassagerer,
andre personer og deres ting.

Sådan er du dækket
Privatsikring Bilpakke indeholder altid ansvars- og kaskodækning
samt fri kilometer. Vi har kort sagt samlet de vigtigste dækninger
til dig i én forsikringspakke.
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Ansvar

Kasko

En ansvarsforsikring er lovpligtig, når du har bil. Den dækker, hvis du er
skyld i skader på andre mennesker og deres ting, når du kører i din bil.
Dækningen gælder også skader på dine medpassagerer.

Dækker de fleste skader på din bil fx ved:

Fri kilometer
Med Privatsikring Bilpakke kan du køre alle de kilometer, du har behov
for, uden at prisen stiger.

0 kr.

→ Færdselsuheld – hvis du støder sammen med en anden
bil i trafikken.
→ Tyveri og hærværk – hvis din bil bliver stjålet eller udsat
for hærværk.
→ Brand – hvis en brand, eksplosion eller lynnedslag skader din bil.
→ Nedstyrtende genstande – hvis en gren falder ned og laver
skader på din bil.

Udvalgte services
Med Privatsikring Bilpakke får du en række ekstra services, som gør det
nemmere for dig, hvis uheldet er ude, og du får en skade på din bil.

Privatsikring Bilpakke dækker også
Bilhenter

Hjulskifte

Kan din bil køre lovligt videre efter et uheld, henter vi den, kører den
til et af vores fordelsværksteder, leverer en lånebil til dig og afleverer
din reparerede bil.*

Du kan få skiftet hjul på bilen i forbindelse med en skade, hvis det
er sæson for hjulskift.

Lånebil**

Et års ekstra garanti på reparation efter en kaskoskade, hvis du
benytter Bilhenter, så du i alt har tre års garanti.

Du vil også få tilbudt en lånebil, mens din egen bil bliver repareret
på et af vores fordelsværksteder efter en skade. Kører du under
100 km pr. dag, koster det dig ikke andet end den benzin, du
bruger, samt køb af en eventuel Selvrisikodækning, så du slipper
for at skulle betale selvrisiko, hvis du laver en skade på lånebilen.

Sikkerhedstjek efter reparation
Efter en reparation får din bil et sikkerhedstjek. Vores fordelsværksteder
tjekker din bils lygter, styretøj, bremser og dæk for synlige fejl samt giver
dig en skriftlig rapport om tilstanden. Det giver dig ekstra tryghed.

Ren bil efter reparation

Ekstra garanti

Stenslag
Får du et stenslag i forruden, kontakter du os bare, så kommer vi og
reparerer skaden der, hvor det passer dig bedst – fx på dit arbejde
eller hjemme hos dig.

Fejltankning
Vi dækker bugsering, tømning og rensning af tank, hvis du fylder forkert
brændstof på din bil. Og du får fyldt 10 liter brændstof på, så du kan
køre videre.

Efter en skade får du en ren bil tilbage, når vores fordelsværksted har
repareret din bil. De vasker og støvsuger bilen for dig.

*
**

 u kan få servicen Bilhenter på udvalgte fordelsværksteder og brofaste øer. Læs mere på privatsikring.dk.
D
Læs mere om servicen Lånebil på privatsikring.dk.

 r uheldet ude, så ring til os på 70 11 17 07.
E
Vi hjælper dig hurtigt og effektivt.

Har du brug for
ekstra dækning?
Din bilforsikring skal passe til dine behov. Derfor kan du købe følgende
tilvalgsdækninger og på den måde sammensætte din egen forsikring.
Privatsikring Vejhjælp

Selvrisikodækning

Vejhjælp til din bil, hvis den ikke kan køre videre efter en skade eller
et nedbrud. Med Privatsikring Vejhjælp er du sikret hjælp på stedet
som fx starthjælp, hjulskifte, brændstofudbringning, døroplukning og
bugsering af bilen til et valgfrit værksted eller bopæl, hvis vi ikke kan
reparere bilen på stedet.

Med Selvrisikodækning skal du ikke betale selvrisiko ved følgende
skader på bilen: Glasskader (ruder, spejle og lygter), hærværk, indbrud,
tyveri, brand, nedstyrtende genstande og påkørsel af dyr. Når du har
tegnet Selvrisikodækning, skal du heller ikke betale selvrisiko, hvis din
bil bliver påkørt af en ukendt skadevolder, mens den holder parkeret.

Udvidet trinsikring

Førerplads

Du er sikret mod at rykke til et dyrere pristrin efter en skade. Normalt
rykker du tilbage efter en belastende skade, fx hvis du påkører en
anden bil. Udvidet trinsikring er til dig, som endnu ikke er fyldt 26 år,
og som derfor ikke er Elitebilist.

Giver erstatning for personskade i forbindelse med et singleuheld,
hvis du fx kører ind i et vejtræ på grund af en sneglat vej. Du kan
blandt andet få erstattet tabt arbejdsfortjeneste, tab af erhvervsevne
og varigt mén over 5 %, så du har færre økonomiske bekymringer,
hvis uheldet er ude.

 dvid din bilforsikring, så den passer
U
til dine behov.

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 bil.
Læs mere på

privatsikring.dk

P709006 04.16. 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 de fulde betingelser
på privatsikring.dk.

