Premium Bilforsikring
Mulighed for at blive superelitebilist med det samme

Er du under 25 år?
- eller har du under 3 års skadefri kørsel

AutoBranchen Danmark Forsikring
er enkle og overskuelige bilforsikringer til privatpersoner – uden præmiestigning, hvis uheldet er ude.

Dine fordele

• Månedlig eller årlig betaling
• Attraktive priser for alle over 18 år
• Inkl. vejhjælp i Danmark

18-20 år
Bilens nyværdi op til kr.*

• Fri kilometer
• Gratis reparation af stenslag på
forruden
• Inkl. ekstraudstyr op til kr. 30.000
• Inkl. trækkrog
• Ingen krav om anciennitet
• Ingen prisregulering ved skade

21-24 år

25-29 år

30+ år

Startpris 1. md. / Derefter pr. md.

< kr. 120.000

1.738 / 723

< kr. 170.000

1.849 / 834

1.667 / 652

1.516 / 501

1.455 / 440

Kr. 170.000 – 249.999

1.779 / 763

1.566 / 551

1.516 / 501

Kr. 250.000 – 374.999

1.880 / 865

1.617 / 602

1.566 / 551

Kr. 375.000 – 494.999

1.981 / 966

1.677 / 662

1.617 / 602

Kr. 495.000 – 594.999

2.203 / 1.188

1.728 / 713

1.677 / 662

Kr. 595.000 – 725.000

2.415 / 1.400

1.829 / 814

1.779 / 763

7.500

7.500

5.000

5.000

Glasforsikring

59

59

59

59

Førerpladsdækning

21

21

21

21

Selvrisiko
Tilvalg:

Priserne er inkl. alle afgifter og gebyrer herunder oprettelsesgebyr på 985 kr. samt policegebyr på 40 kr.
Læs mere på www.autobranchensforsikring.dk eller kontakt vores kundeservice på tlf. 20 33 44 33.
* Bilen må max. være 15 år gammel.

Bliv superelitebilist hvis du er over 25 år
- og har 3 års skadefri kørsel

AutoBranchen Danmark tilbyder
Danmarks måske billigste bilforsikring
til privatpersoner - og så bliver du
superelitebilist med det samme.

• Ingen prisregulering ved skade
• Inkl. ekstraudstyr op til kr. 30.000
• Inkl. trækkrog

Dine fordele

• Indregistreret ejer/bruger skal
være over 25 år
• Min. 3 års skadefri kørsel
• Bilen må max. være 15 år gammel

•
•
•
•

Månedlig eller årlig betaling
Attraktive priser
Fri kilometer
Gratis reparation af stenslag på
forruden

Bilens nyværdi op til kr.*

Hvem kan tegne forsikringen?

Startpris 1. md.

Derefter pr. md.

< kr. 170.000

1.292

277

kr. 170.000 - 249.999

1.334

319

kr. 250.000 - 374.999

1.376

361

kr. 375.000 - 494.999

1.435

420

kr. 495.000 - 594.999

1.477

462

kr. 595.000 - 724.999

1.545

530

kr. 725.000 - 850.000 (GPS krav)

1 .621

606

Selvrisiko

5.000

5.000

Vejhjælp i Danmark

34

34

Glasforsikring

59

59

Førerpladsdækning

21

21

Tilvalg:

Priserne er inkl. alle afgifter og gebyrer herunder oprettelsesgebyr på 985 kr. samt policegebyr på 40 kr.
Læs mere på www.autobranchensforsikring.dk eller kontakt vores kundeservice på tlf. 20 33 44 33.
* Tegnes ikke for enkelte højrisikobiler fx quatro, cupra, opc mv. eller biler med HK over 300.

0008

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om AutoBranchen Danmarks
bilforsikringer, kan du ringe på 20 33 44 33.

Tilvalgsdækninger
Glasforsikring:

Forsikringen dækker skade på bilens glas hermed forstås:
• Bilens spejlglas samt spejlhus, hvis glasset alene ikke kan
udskiftes
• Bilens lygteglas samt lygtehuse, hvis glasset alene ikke
kan udskiftes
• Bilens ruder. Ved udskiftning af forruden gælder dog en
selvrisiko på 1.000 kr.
• Panorama glastag dækkes ikke på glasforsikringen, det er
dækket under bilens kaskoforsikring

Førerpladsdækning:

Forsikringen dækker hvis føreren af bilen kommer til skade
(fx solouheld), og der ikke er en modpart. Forsikringen dækker fx
• Behandlingsudgifter
• Varigt mén
• Erhvervsevnetab
• Svie og smerte
• Tabt arbejdsfortjeneste
• Forsørgertab

Forsikringen tegnes i Gjensidige Forsikring
A. C. Meyers Vænge 9
2450 Kbh. SV
CVR. nr. 33259247
Dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge
ORG.-nr. 995568217.
Gjensidige Forsikring er medlem af
garantifonden for skadesforsikringsselskaber.
www.autobranchensforsikring.dk
E-mail: forsikring@abdk.dk
Tlf. nr.: 20 33 44 33

