ALD Bilforsikring

i samarbejde med If

ALD CARMARKET
Hos ALD carmarket finder du Danmarks største
udvalg af nyere brugte biler. Vores brugte biler har
oftest kørt som firmabiler via ALD Automotive. Det
betyder, at vi kender bilens fulde historik. Når du
køber bil gennem ALD carmarket kan du være sikker
på, at den har været i gode hænder.
ALD CARMARKETS GARANTIKONCEPT
ALD carmarkets garantikoncept indeholder
følgende punkter:
-- Op til 6 måneders garanti
-- Speedometer garanti
-- Garanti mod skjult restgæld
-- Fuld skadeshistorik på bilen
-- Fuld serviceshistorik
ALD BILFORSIKRING
Enhver forsikring skal først og fremmest
skabe tryghed. Dernæst skal den være så omfattende
og konkurrencedygtig som muligt. I samarbejde med
If har ALD carmarket lavet en bilforsikring, der lever
fuldt og helt op til dette. Når du køber en bil hos
ALD carmarket, får du mulighed for at tegne en ALD
Bilforsikring til en meget fordelagtig introduktionspris
for det første halve års forsikring.

Læs om flere fordele på de næste sider



DU KAN VÆLGE MELLEM

INTROFORSIKRING

INTRO KASKO

INTRO SUPER

ANSVARSFORSIKRING (lovpligtig)

✓

✓

KASKOFORSIKRING DÆKKER:
-- skader på din bil
-- lånebil ved reparation af skade
-- reparationer på bilens forrude dækkes med indtil
600 kr. uden fald i trin og uden selvrisiko
-- udskiftning af bilens forrude dækkes uden fald i trin,
og selvrisikoen er 1.500 kr.

✓

✓

KASKO PLUS DÆKKER:
-- dig som fører af bilen ved eneuheld
-- ved påkørsel af større dyr (fx ræv og rådyr) nedsættes din selvrisiko
med 3.000 kr. og ingen fald i trin.

✓

BIL SUPER DÆKKER:
-- erstatning af bil til fakturapris i 36 mdr. ved totalskade
-- erstatning af bil til handelspris + 15 % ved tyveri
-- dækker pludseligt opståede skader på motor og gearkasse
-- lånebil ved totalskade og tyveri ved egen bil op til 35 dage.

✓

Hvis du får en skade, er det forsikringsvilkårene og policen, der gælder.
If Skadeforsikring er omfattet af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. Læs mere på if.dk/garantifond

SELVRISIKO
6.000 KR. / FORRUDE 1.500 KR.
Alle priser er inklusiv administrationsgebyr til If samt miljøbidrag og skadesforsikringsafgift til staten.
Prisen forudsætter tilmelding til betalingsservice. Ønsker du giroopkrævning koster det 45 kr. pr. betaling.
Har du købt en halvårlig introforsikring, tilbyder vi ikke månedsbetaling i denne periode. Intropriserne gælder ved
køb af en max 5 år gammel ALD fra en autoriseret forhandler.

PRISER
KUNDE OVER 25 ÅR
Intropris de første 6 måneder
MOTORKRAFT/HK

< 100

100 - 140

141 - 165

166 - 250*

INTRO KASKO

1.950 kr.

2.350 kr.

2.650 kr.

3.300 kr.

INTRO SUPER

2.150 kr.

2.550 kr.

2.850 kr.

3.550 kr.

*Alle specielle modeller er indplaceret i dyreste kategori
Priserne er gældende pr. 1/1-2018

OM FORSIKRINGERNE
ANSVARSFORSIKRING
Ansvarsforsikringen er lovpligtig. Dækningen omfatter skader du forvolder på
andre og/-eller deres ting, når du kører
i din bil.
KASKOFORSIKRING
INKL. SUPERGLAS
Kaskoforsikringen dækker skader på din
bil ved fx færdselsuheld, tyveri, hærværk
og brand. Selvrisikoen er på 6.000 kr.
Reparationer på bilens forrude dækkes med op til 600 kr. uden selvrisiko
og uden fald i trin. Hvis forruden skal
udskiftes er selvrisikoen begrænset til
1.500 kr. og du falder ikke i trin. Kaskoforsikringen inkluderer også redningshjælp i udlandet og retshjælp.
KASKO PLUS:
EKSTRA TRYGHED BAG RATTET
Kasko Plus dækker dig, der sidder bag

rattet i bilen, hvis der sker et eneuheld.
Forsikringen omfatter bl.a. erstatning
for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste og tab af forsørger. Med Kasko
Plus er du også dækket ved påkørsel
af større dyr. Prisen på din forsikring
stiger ikke som følge af denne type
skade, og derudover reduceres din
selvrisiko med 3.000 kr.
BIL SUPER:
UNDGÅ UFORUDSETE UDGIFTER
Ved totalskade ydes erstatning
svarende til bilens købspris ved første
indregistreringsdato, hvis bilen er nyere
end 3 år. Hvis bilen er ældre end 3 år,
svarer erstatningen til handelsprisen
plus 15 %. Bliver din bil stjålet, får du
ligeledes handelsprisen +15 % i erstat
ning, såfremt bilen ikke bliver fundet
inden for 28 dage. Som noget helt
enestående dækker Bil Super pludseligt opståede skader - som ikke skyldes

slitage - på motor og gearkasse, som
medfører, at bilen ikke kan køre.
Bemærk, at alle serviceeftersyn skal være
udført på et autoriseret værksted.
Bil Super ophører, når bilen bliver 7 år, eller
når den har kørt mere end 150.000 km.
LÅNEBIL VED BIL SUPER
Med Bil Super stilles en lånebil til
rådighed ved forsikringsskader, mens
din egen bil er på værksted. Lånebilen
stilles til rådighed med op til 50 kilometers kørsel i Danmark, pr. dag. Ved en
skade hvor bilen kan repareres, får du
en lånebil i hele reparationsperioden.
Er bilen totalskadet, så den ikke må
repareres, får du en lånebil i op til 14
dage, så du kan anskaffe en ny bil.
Hvis din bil bliver stjålet, tilbydes du
en lånebil indtil din bil kommer til veje,
dog maks. 35 dage.

HUSK
-	ALD Bilforsikring kan kun tegnes af
private personer der er fyldt 25 år.
-	Bilens værdi må ikke overstige
kr. 400.000.
-	Introprisen gælder KUN ved køb af en
bil i en af ALD carmarkets butikker.
-	ALD Bilforsikringens Intro kan
tilbydes til biler, hvis alder ikke
overstiger 5 år beregnetfra første
registreringsår.
-	Vejledende pris efter 6 måneders
Intro, kan oplyses af ALD carmarket.
-	Der er selvrisiko på kr. 5.000 på
alle forsikringsskader.
-	Evt. skader udbedres altid på et
If partner værksted.
-	Forsikringen kan ikke købes til lejebiler og enhver form for kørsel mod
betaling.
-	Er bilen over 5 år, er du velkommen
til at ringe, og få et tilbud fra If
på telefon 70 12 12 68.

ALD BILFORSIKRING
i samarbejde med If

ALD BILFORSIKRING – UDVIKLET AF EKSPERTER!
Vi tilbyder ALD bilforsikring i samarbejde med If,
som er Nordens førende forsikringsselskab.

HAR DU SPØRGSMÅL?
Ring til os på telefon 70 12 12 38.

kl. 8.00-20.00
kl. 8.00-18.00
kl. 10.00-16.00

Her kan du også få tilbud på andre forsikringer hos If samt anmelde skader.

Læs mere på if.dk/aldbilforsikring

If tager forbehold for trykfejl / 66294-DK HEP 1117

Vi har åbent:
Mandag-torsdag
Fredag
Lørdag og søndag

