Bilforsikring
Få den bilforsikring du har
behov for

Ansvarsforsikring. Som bilejer skal du have den
lovpligtige ansvarsforsikring, der dækker, hvis du
skader andre eller andres ting.
Ansvarsforsikring med delkasko. Delkasko er et
billigere alternativ til kaskoforsikring, hvis du har en
ældre bil med stor praktisk betydning. Du får dækket
skader, når du ikke kører i bilen, fx tyveri, brand
og glasskader. Forsikringen er inkl. SOS-redning i
udlandet.
Ansvarsforsikring med kasko. Kaskoforsikringen
dækker, hvis du fx kører galt, eller din bil brænder,
bliver stjålet eller udsat for hærværk. Forsikringen er
inkl. retshjælp og SOS-redning i udlandet.

Du kan vælge mere til

Hos DM Forsikring kan du vælge en lang række
tilvalgsdækninger, der gør din bilforsikring endnu
stærkere. Her er nogle eksempler:
•

Superelitebarn. Som superelitebilist kan du få
dine børn eller børnebørn noteret på din bilpolice
og lade dem optjene anciennitet, når de låner din
bil. Anciennitet kan senere give dem en billigere
bilforsikring i DM Forsikring.

•

Udvidet glas. Skal du have udskiftet glas i bilen
som følge af en skade, kan du nøjes med at betale
en selvrisiko på 1.450 kr. (2018).

•

Leasingpakke. Sikrer dig mod økonomiske
overraskelser, når du kører i leaset bil. Pakken
indeholder bl.a. en afleveringsforsikring, der
lægger loft over de eventuelle udgifter, som kan
komme, når leasingperioden slutter, fx reparation
af buler og ridser.

•

Bilafsavn. Det kan være svært at få den daglige
logistik til at gå op, hvis din bil bliver stjålet eller
totalskadet. Men med bilafsavn er du sikret et
fast beløb til leje af en anden bil.

Billigere år for år

For hvert år du kører uden skader, rykker du frem til
et billigere pristrin, indtil du bliver elitebilist. Er du
uheldig og får en skade, så bliver du blot stående et år
mere på samme pristrin.

Gratis reparation af stenslag

Når du har bilforsikring med kaskodækning, så får du
stenslag i forruden repareret gratis.

DM Forsikring hjælper dig efter
et færdselsuheld

Uanset hvordan du sammensætter din bilforsikring,
så har du altid DM Forsikrings unikke fordel ”sikker
bag rattet”. Du får to gratis køretimer med en
kørelærer, hvis du efter et alvorligt færdselsuheld er
nervøs for at sætte dig bag rattet igen.

Få fordele, når din bil skal
repareres
DM Forsikring samarbejder med autoriserede
og almindelige værksteder over hele landet.
Her har du mulighed for at få leje-/lånebil og
for at få vask og rengøring af din bil, når den
bliver repareret efter en skade. Du kan se hvilke værksteder på vores hjemmeside.

DM Forsikring tilbyder forsikringer via GF Forsikring a/s, som er et dansk forsikringsselskab omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.
Du kan finde de fuldstændige vilkår og dækninger i forsikringsbetingelserne og se priser og forsikringssummer på www.dm.dk/forsikring

