Policebehandling

Forsikringspræmien bliver opkrævet
månedligt, og betalingen af forsikringen
skal tilmeldes til Betalingsservice*.
Der er intet oprettelsesgebyr.

Du modtager et brev fra Techno Forsikring,
som indeholder et certifikat (police) og
gældende forsikringsbetingelser.

Alle præmier er inklusiv skadesforsikringsafgift, miljøbidrag og Betalingsservicegebyr.
Præmie og selvrisiko bliver indekseret
hvert år efter Danmarks Statistiks offentliggjorte lønindeks for den private sektor.
Forhøjet selvrisiko ved udlån af bil til
bruger under 26 år.
Der sker ingen trinregulering ved første
bonusbelastende skade. Har du flere bonusbelastende skader, bliver din præmie
og dine vilkår revurderet. Når du fylder år
og skifter alderstrin, nedsætter vi automatisk din præmie den efterfølgende måned.

Har du spørgsmål til forsikringen, er du
altid velkommen til at kontakte Techno
Forsikring på technoforsikring@willis.com
eller tlf.: 88 13 95 76.

Skadebehandling
I tilfælde af en skade skal du i første
omgang anmelde skaden. Det kan du
nemt og hurtigt gøre på www.technoforsikring.dk. Når du har udfyldt skadesanmeldelsen, kontakter vi dig om det
videre forløb.
Du er velkommen til at kontakte skadeafdelingen på alle hverdage mellem
kl. 8.30 og 16.00 på telefon: 33 45 74 01.

Bilen må ikke være ældre end 15 år fra 1. registreringsdato. Garantifond gebyr ved fornyelse: 40 kr.
* Vær opmærksom på, at det ved månedlig betaling er et krav, at du er tilmeldt Betalingsservice.

BLIV DÆKKET GODT IND MED
TECHNO FORSIKRING OG SÅ
ER DET ELLERS BARE DERUDAF ...

WILLIS INSURANCE AGENCY I/S

KØBSTÆDERNES FORSIKRING G/S

Willis Insurance Agency I/S (WIA) er et forsikringsagentur,
som fokuserer på at levere værdiskabende forsikringskoncepter og løsninger til vores samarbejdspartnere og
deres kunder. WIA er et selskab i Willis Towers Watson
Gruppen, som er Danmarks største forsikringsmægler
med mere end 450 medarbejdere. Globalt er Willis Towers
Watson repræsenteret i over 140 lande med mere end
40.000 medarbejdere.

Forsikringen er tegnet i Købstædernes Forsikring G/S,
Strandgade 27A, 1401 København K. Købstædernes
Forsikring er omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Garantifonden omfatter motoransvar
og kaskoforsikring, og i tilfælde af forsikringsselskabets
konkurs er kundens krav omfattet af denne garanti.

WIA I/S og alle forhandlere modtager provision for formidlingen af forsikringer og er registeret i Finanstilsynets
offentlige register over virksomheder, som kan formidle
forsikringer. Du kan finde registeret på finanstilsynet.dk
eller få yderligere oplysninger ved at henvende dig
til Techno Forsikring.

WIA I/S · Tlf. 88 13 95 76
technoforsikring@willis.com
www.technoforsikring.dk

Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne. Vi har
ingen aktionærer, og derfor kan vi fokusere på at sikre,
at du kan leve det liv, du ønsker – uden at bekymre dig.
Vores forsikringer dækker bredt, så vi er sikre på, at
vores dækninger opfylder dine behov.

2020

Pris og selvrisiko

BILFORSIKRING

DEN KEDELIGE, MEN VIGTIGE
INFO OM BILFORSIKRINGEN

AHHH...
DUFTEN AF NY
BILFORSIKRING
Nyd din nye bil med en
månedspræmie fra
kun 396 kr. pr. md.

VÆLG DEN RIGTIGE
FORSIKRING TIL DIN NYE BIL
Hos Techno Forsikring kan du nemt og bekvemt få en virkelig
god forsikring til en fornuftig og konkurrencedygtig pris, så
du trygt kan køre hjem i din nye bil.
Ønsker du yderligere dækning, så kan du selv tilpasse din
forsikring med vores tillægsdækninger: udvidet bildækning,
førerpladsdækning, parkeringsdækning og vejhjælp.

SELVOM DU ER NY BILLIST,
KAN DU GODT TILHØRE ELITEN

ELITEBILIST
KØRT SKADESFRIT SENESTE 3 ÅR

Nyværdi

18-20*

21-22

23-24

25-26

27-29

30+

0 - 120.000 kr.

1.105 kr.

578 kr.

525 kr.

501 kr.

423 kr.

396 kr.

120.000 - 200.000 kr.

1.243 kr.

591 kr.

539 kr.

513 kr.

434 kr.

407 kr.

200.000 - 400.000 kr.

1.491 kr.

808 kr.

737 kr.

701 kr.

592 kr.

558 kr.

400.000 - 500.000 kr.

1.048 kr.

953 kr.

908 kr.

766 kr.

718 kr.

500.000 - 600.000 kr.

1.249 kr.

1.155 kr.

1.109 kr.

966 kr.

920 kr.

600.000 - 700.000 kr.

1.417 kr.

1.323 kr.

1.278 kr.

1.135 kr.

1.089 kr.

Varebil 0 - 250.000 kr.

1.077 kr.

979 kr.

932 kr.

786 kr.

738 kr.

6.500 kr.

6.500 kr.

6.500 kr.

6.500 kr.

6.500 kr.

SELVRISIKO

DINE SÆRLIGE
FORDELE HOS OS
ELITEBILIST
Hos os kan du blive
elitebilist fra første dag,
hvis blot du har kørt
skadefrit de sidste 3 år.

FEJLTANKSDÆKNING
Dækker, hvis du kommer
forkert brændstof på din bil.
Vi betaler naturligvis også
for at få din bil transporteret
til nærmeste værksted.

NØGLEDÆKNING
Dækker udgifter til udskiftning af nøgle, hvis den bliver
tabt eller stjålet.

DÆKFORSIKRING
Dækker uforudsete skader på
dine dæk inden for de 2 første
år fra købet af dækkene. Det
kan eksempelvis være punktering eller skader som følge
af påkørsel af kantsten.

*Kravet om 3 års skadesfri kørsel er ikke gældende i denne
kategori, hvis du er 18-20 år. Dog er kravet stadigvæk at du
har kørt skadesfrit i den periode du har haft kørekort.

10.000 kr.

TRIN 1
ÉN SKADE SENESTE 3 ÅR

INGEN HK-BEGRÆNSNING
Der er ingen begrænsning
på, hvor mange hestekræfter din bil må have.

POSTNUMMER-NEUTRALT
Uanset hvor i landet du bor,
er forsikringspræmien den
samme.

KILOMETERFRIHED
Der er ingen kilometerbegrænsning. Det gør hverdagen lettere for dig, da du
ikke skal bekymre dig om,
hvor meget du kører.

EKSTRAUDSTYR DÆKKET
Dækning af fastmonteret
ekstraudstyr i det omfang,
det er indregnet i køretøjets
nyværdi (forsikringssum).

HER ER TILLÆGSDÆKNINGER
TIL DIG, DER HELLERE VIL TÆNKE
PÅ SJOVERE TING ...

Nyværdi

21-22

23-24

25-26

27-29

30+

0 - 120.000 kr.

960 kr.

873 kr.

830 kr.

702 kr.

658 kr.

120.000 - 200.000 kr.

982 kr.

893 kr.

850 kr.

718 kr.

673 kr.

200.000 - 400.000 kr.

1.356 kr.

1.234 kr.

1.174 kr.

990 kr.

929 kr.

400.000 - 500.000 kr.

1.761 kr.

1.602 kr.

1.525 kr.

1.285 kr.

1.205 kr.

500.000 - 600.000 kr.

1.961 kr.

1.804 kr.

1.725 kr.

1.486 kr.

1.406 kr.

Udvidet bildækning

Førerpladsdækning

PRIS PR. MD.: 86 KR.

PRIS PR. MD.: 34 KR.

Friskadeforsikring - du betaler ingen
selvrisiko hvis din bil bliver stjålet, ved
brand, eksplosion, kortslutning og lynnedslag, hvis der falder noget ned på
bilen eller skader på bilens lygter og
ruder (også sidespejle).

Føreren af bilen er omfattet af denne forsikring, hvis føreren kommer til skade ved et
færdselsuheld eller ved ind- og udstigning
af bilen, når det ikke er muligt at få erstatning
fra en ansvarlig skadevolder. Erstatningen for
personskade bliver opgjort efter de gældende
regler og satser i lov om erstatningsansvar.

600.000 - 700.000 kr.

2.130 kr.

1.972 kr.

1.894 kr.

1.654 kr.

1.574 kr.

Varebil 250.000 kr.

1.795 kr.

1.632 kr.

1.552 kr.

1.310 kr.

1.228 kr.

SELVRISIKO

6.500 kr.

6.500 kr.

6.500 kr.

6.500 kr.

6.500 kr.

TRIN 2
MERE END ÉN SKADE SENESTE 3 ÅR

Nyværdi

21-22

23-24

25-26

27-29

30+

0 - 120.000 kr.

1.470 kr.

1.338 kr.

1.273 kr.

1.073 kr.

1.007 kr.

120.000 - 200.000 kr.

1.509 kr.

1.372 kr.

1.305 kr.

1.100 kr.

1.033 kr.

200.000 - 400.000 kr.

1.823 kr.

1.659 kr.

1.576 kr.

1.330 kr.

1.247 kr.

400.000 - 500.000 kr.

2.372 kr.

2.205 kr.

2.099 kr.

1.768 kr.

1.658 kr.

Varebil 250.000 kr.

2.760 kr.

2.511 kr.

2.386 kr.

2.011 kr.

1.887 kr.

SELVRISIKO

15.000 kr.

15.000 kr.

15.000 kr.

15.000 kr.

15.000 kr.

Dækning ved værditab - hvis reparationen
af skaden på din bil løber op i et beløb,
som er større end 20% af bilens handelsværdi, får du udbetalt en kontant tillægserstatning. Lånebil tilbydes i forbindelse med
skade.
Du skal ikke betale selvrisiko i forbindelse
med bestemte typer af skader som fx
tyveri, glasskader, brand og nedstyrtende
genstande. Leje af erstatningsbil og
værditabsdækning er også en del af
dækningen. Ved udskiftning af frontrude,
skal du betale en selvrisiko på 1.672 kr.

Parkeringsskader
PRIS PR. MD.: 44 KR.

Du undgår at betale selvrisiko, hvis andre
påkører din bil og ikke giver sig til kende.

Vejhjælp
PRIS PR. MD.: 39 KR.

Hurtig hjælp, hvis uheldet er ude. Vi samarbejder med SOS Dansk Autohjælp, som
kommer dig til undsætning, hvis du ikke
kan køre videre i din bil.

