BILFORSIKRING
BETINGELSESNR. 160-6 OG BIL TOTAL 5

Dit valg af bilforsikring er et spørgsmål om, hvor afhængig du
er af din bil og bilens værdi. Det er afgørende hvilket behov for
erstatning, du har, og hvad du ønsker at betale for at kunne få
erstatning. Er du Totalkunde og elitebilist, har du mulighed for at
tegne en ekstra fordelagtig bilforsikring - Bil Total.

ANSVAR
Bilforsikringen omfatter naturligvis den lovpligtige
ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen betaler for de
skader, du måtte komme til at lave på andre personer
og andres ting ved brug af bilen.
Skader på passagerer i din bil er også dækket, hvor
imod forsikringen ikke dækker skader på din egen bil
og føreren af bilen.
KASKO
Kaskoforsikringen dækker skader på din bil ved f.eks.
påkørsel, ridser, stenslag, brand og tyveri samt reparation af glasskader - uanset om skaden sker i Danmark
eller i udlandet.
Med en kaskoforsikring får du automatisk dækning for
værdiforringelse af en nyere bil, hvis skaden på din bil
udgør mindst 20 % af bilens nyværdi. For biler under
1 år ydes 15 % af kaskoskaden i kompensation, og for
biler på 2 eller 3 år ydes 10 % i erstatning.
RETSHJÆLP
Bilforsikringens kaskodækning omfatter også en rets
hjælpsforsikring. Forsikringen dækker sagsomkost
ninger i forbindelse med private retssager – både sager

som rejses imod dig, og sager som anlægges af dig
imod andre. Hos os dækker retshjælpsforsikringen
udgifter helt op til 225.000 kr.
BONUSBIL
Med vores Bonusbilforsikring må du som elitebilist,
med minimum 10 års skadefri kørsel, have en skade
hvert andet år, uden det medfører en prisstigning på din
bilforsikring. Er du Totalkunde hos os, kan du kan lave
en skade hvert andet år uden at skulle betale selvrisiko.
Forsikringen omfatter gratis medforsikring af trækkrog.
BIL TOTAL – INGEN PRISREGULERING VED SKADER*
Hvis du tegner flere forsikringer hos os og bliver Totalkunde, er elitebilist og har kørt skadefri de seneste 2
år, har du mulighed for at tegne en ekstra fordelagtig
bilforsikring, hvor prisen på din forsikring ikke automatisk stiger ved skader. Bil Total omfatter gratis medforsikring af trækkrog.
*Selskabet kan dog i forbindelse med en skade fortsat gøre brug
af sin ret til at ændre i forsikringsvilkårene, herunder prisen, indtil
14 dage efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden.
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Concordia Forsikring as. tilbyder skadesforsikringer til private kunder, mindre og mellemstore virksomheder
og landbrugskunder samt specialforsikringer som f.eks. forsikring af kæledyr og heste. Concordia Forsikring
as. er et 100 %-ejet datterselskab i Himmerland Forsikring-koncernen. Vores vigtigste fokus er: Kunderne! Det
betyder, at vores forsikringer tager udgangspunkt i vores kunders hverdag, og at vores rådgivning bygger på
personlig kontakt og en reel interesse i at sikre, at vi altid tilbyder den optimale forsikringsløsning og den bedste
service. Det er derfor, vi siger: Concordia Forsikring – tæt på og ligetil.

Du kan udvide forsikringen for både Bonusbil og
Bil Total med:
FØRERPLADSFORSIKRING
Sikrer føreren erstatning ved en solo-ulykke, både for
behandlingsudgifter, tabt arbejdsfortjeneste samt svie
og smerte, mens føreren er sygemeldt. Desuden ydes
der erstatning for varigt mén og tab af erhvervsevne
ved personskade. I tilfælde af dødsfald dækker
forsikringen forsørgertabserstatning og udgifter til
begravelse.
Du kan udvide kaskoforsikringen for både Bonusbil og
Bil Total med:
FRISKADEFORSIKRING
Med en friskadeforsikring stiger prisen på din forsikring ikke, og du slipper for at betale selvrisiko ved udskiftning af glas og ved skader sket som følge af
brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion, nedstyrtende genstande samt tyveri, røveri og hærværk i forbindelse hermed.
Forsikringen dækker skader, der opstår, mens bilen er
overladt til værksted, eller efter den er overdraget til ny
ejer. Desuden dækkes skader, hvor skadevolderens
erstatningspligt bortfalder, eller skadevolderen ikke
kan betale.
BILAFSAVNSFORSIKRING
Vi tilbyder også afsavnsforsikring, så du får kontant
erstatning til leje af anden bil eller som kompensation, hvis du må undvære din bil ved reparation af
kaskoskader, tyveri eller totalskade. Ved kaskoskader
over 10.000 kr. får du udbetalt 500 kr. pr. dag i maks.
5 dage. Ved tyveri får du udbetalt 500 kr. pr. dag i
maks. 28 dage, og ved totalskade får du 5.000 kr.

SOS DANSK AUTOHJÆLP
Som kunde hos Concordia Forsikring får du rabat på
dit abonnement hos SOS Dansk Autohjælp - efterspændt trailer eller campingvogn er også dækket. Så er
du godt hjulpet, hvis uheldet er ude.
FORSIKRINGSPRÆMIE
Prisen på bilforsikringen afhænger af bilens fabrikat,
alder, nyværdi, vægt, antal hk, motorstørrelse og hvor
mange km, du kører om året. Prisen afhænger også
af, hvilken forsikringstype, dækning og selvrisiko, du
vælger, hvor mange skadefri år du har kørt, din alder og
hvor du bor.
Bonusbil
Vælger du en bonusbilforsikring med bonusregulering,
falder prisen år for år, hvis du kører skadefri. Prisen falder, indtil du når laveste præmietrin. Er du Totalkunde
hos os, opnår du 10 % rabat på din bilforsikring. Rabatten ydes fortsat, selv om du får skader.
Bil Total - ingen prisregulering ved skader*
Tegner du en Bil Total forsikring, så stiger prisen ikke
automatisk, hvis du har skader. Er du Totalkunde hos
os, opnår du 10 % rabat på din bilforsikring. Rabatten
ydes fortsat, selv om du får skader.
*Selskabet kan dog i forbindelse med en skade fortsat gøre brug
af sin ret til at ændre i forsikringsvilkårene, herunder prisen, indtil
14 dage efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden.

Ring til os på tlf. 63 14 44 44, så finder vi en god
forsikringsløsning til dig.
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