
CUPRA FORSIKRING TIL FIRMABILER

Bilens pris Præmie

< 125.000 kr.  545 kr./md.

< 225.000 kr.  595 kr./md.

< 275.000 kr.  645 kr./md.

< 375.000 kr.  745 kr./md.

< 475.000 kr.  845 kr./md.

< 625.000 kr.  1.050 kr./md.

< 800.000 kr.  1.170 kr./md.

< 900.000 kr.  1.305 kr./md.

< 1.000.000 kr.  1.465 kr./md.

Selvrisiko 5.000 kr.

Forsikringen dækker:

Betingelser

Udvidet Førerulykke:

Dækker, hvis du får varigt mén efter en eneulykke - uanset om du kører i din egen eller en bil, du har lånt. I tilfælde af dødsfald får dine efterladte udbetalt 

erstatning.

Dækker dig og din ægtefælle/samlever som fører i egen eller lånt bil.

Påkørsel af dyr:

Fritager dig for at betale selvrisiko på reparation af skader på bilen som følge af påkørsel af dyr.

Afleveringsforsikring (kun Leasing):

Dækker op til fem småskader som hver især kan udbedres for maksimalt 5.000 kr. - det vil sige maksimalt 25.000 kr. ved aflevering af din leasingbil. Selvrisiko er 

5.000 kr.

Dækker også hel eller delvis tilbagebetaling af leasingaftalens ekstraordinære førstegangsydelse, hvis bilen bliver totaltskadet eller stjålet.

Ansvarsforsikring (lovpligtig):

Dækker hvis du gør skade på andre mennesker, deres ting eller køretøjer med din bil.

Kaskoforsikring:

Dækker skader på din bil som følge af f.eks. færdselsuheld, brand, tyveri og hærværk.

Friskade - der betales ikke selvrisiko ved skader som følge af brand, tyveri, seriehærværk og nedstyring af genstande på bilen

Redningshjælp i udlandet (det røde SOS kort) og Retshjælp

Udvidet Glasforsikring:

Ved skader der er begrænset til bilens glas, bliver glasset udskiftet

Selvrisiko er 1.614 kr. (Indeks-2021)

Vejhjælp:

Dækker bilassistance, persontransport og starthjælp

Dækker efterspændt campingvogn og påhængskøretøj

Frit værkstedsvalg

Håndteres af SOS International 

Evt. mobilitetsaftale går forud for vejhjælp, dog ikke ifm. Kaskoskader

Lånebil:

Får du en skade på bilen, er du med denne forsikring sikret en lånebil mens din bil bliver repareret.

Selvrisiko: 5.000 kr.

Alle priser er inklusive moms, miljøbidrag og skadeforsikringsafgift, indeks 2022.

Forsikringens løbetid følger kundens leasing- eller finanseringsaftale. Ved stand-alone er der ingen begrænsning. Priser indeksreguleres årligt. Selvrisiko er fast.

Godkendt GPS-tracker skal installeres på biler med en nyværdi over 750.000 kr.

Tilsyn og garantifond:

Alm. Brand Forsikring A/S er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. Det betyder, at Garantifonden 

dækker over kunders krav, hvis vi skulle gå konkurs.


