
  

Bilforsikring
- for dig der er på farten.

Er du afhængig af din bil i hverdagen, så har du brug for hurtig og 
fleksibel behandling af din skade, hvis uheldet er ude. Det får du hos 
DFA Forsikring, hvor vi hjælper dig hurtigt på vejen igen. 

I Danmark er det i øvrigt lovpligtigt for bilejere at tegne en 
ansvarsforsikring, som dækker skader på andre personer og deres 
ting. Det kan også være en god ide at tegne en kaskoforsikring, 
som dækker skader på selve bilen. Tegner du både en ansvars- og 
kaskoforsikring og evt. også en friskadeforsikring, så er du godt 
dækket, uanset hvilken skade der sker.

Hvad dækker forsikringen?

ANSVARSFORSIKRING

• Du får dækket skader, som bilen forvolder på andre personer og        
   deres ting.

• Du får dækket skader på passagerer i din bil.

KASKOFORSIKRING

• Du får dækket skader på din bil samt tilbehør til denne.

• Du bliver omfattet af redningsforsikring i udlandet, så du får hjem-
   transport af bilen, bugsering, bjergning, udlejningskøretøj m.m.

Tilvalg til forsikringen 

• Friskadeforsikring som bl.a. indeholder udskiftning af glas samt 
   bortfald af selvrisiko ved brand, tyveri og seriehærværk.

Særlige fordele:

1  Som elitebilist stiger din pris   
 ikke ved skade.

2  Du får vejhjælp i Danmark uden  
 ekstra pris, hvis du har tilvalgt   
 kaskoforsikring.

3  Prisen stiger ikke, uanset hvor   
 mange kilometer du kører.

4  Som ny bilist hos DFA Forsikring,  
 bliver du fastpræmiekunde efter  
 bare 3 års kørsel uden skader.

5  Du får adgang til fordelsværk-
 steder og gratis lånebil ved   
 skader. Vi betaler den første   
 optankning og sørger for, at du   
 ikke har selvrisiko på lånebilen.

6  Du kan vælge månedsvis
 betaling – uden ekstra gebyr.

  
Dine fordele som helkunde
Hvis du tegner bilforsikring med 
kasko og samtidig tegner mindst 
en indboforsikring og heltids-
ulykkesforsikring, tilbyder vi dig 
reparation af stenslag i frontruden 
på bilforsikringen uden ekstra pris 
eller egenbetaling.

Komplet tryghed i øjenhøjde


