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Månedspræmie fra

kun 357 kr.
pr. måned



Det er nemt og bekvemt for dig – og selvfølgelig til en 
fordelagtig og konkurrencedygtig pris.

Vælg den rigtige forsikring 
til din bil
For de fleste mennesker er bilen en stor investering, og derfor er det vig tigt, at den er rigtigt 
forsikret. Via din Techno-forhandler kan du få en fastpræmieordning, som er en forsikring til  
en meget fordelagtig præmie, der ikke stiger efter en skade.

Kontakt din bilforhandler, hvis du gerne vil spare penge på din bilforsikring!

Techno Danmark F.m.b.A, Købstædernes Forsikring G/S og Willis Insurance Agency I/S har  
ind gået en samarbejdsaftale, der sikrer, at du kan få en virkelig god forsikring til en fornuftig præmie.

Du kan blive 

elitebilist
hos os allerede 

som 21-årig

Dine særlige fordele hos os

Fejltanksdækning

Elitebilist

Dækker, hvis du kommer  forkert brændstof 
på din bil. Vi betaler naturligvis også for at 
få din bil trans por teret til nærmeste værksted. 

Er du 21 år og har kørt skadesfrit de seneste 
3 år, placeres du i kategorien ”Elitebilist”.

Nøgledækning

Dækforsikring

Dækker udgifter til udskiftning af nøgle,  
hvis den bliver tabt eller stjålet.

Dækker uforudsete skader på dine dæk  
inden for de 2 første år fra købet af dækkene. 
Det kan eksempelvis være punktering eller 
skader som følge af påkørsel af kantsten.

Ingen kilometerbegrænsning

Dækning af ekstraudstyr

Der er ingen kilometerbegrænsning.  
Det gør hverdagen lettere for dig, da  
du ikke skal bekymre dig om, hvor  
meget du kører.

Dækning af fastmonteret ekstraudstyr i 
det omfang, det er indregnet i køretøjets  
nyværdi (forsikringssum).

Postnummer-neutralt

Ingen HK-begrænsning

Uanset hvor i landet du bor, er 
forsikringspræmien den samme.

Der er ingen begrænsning på, hvor 
mange hestekræfter din bil må have.



Kategori ”ELITEBILIST” 
(ved nytegning af bilforsikring).
Er du fyldt 21 år, har haft  
kørekort i mindst 3 år og kørt 
skadesfrit i de seneste 3 år, 
betaler du præmie som elite-
bilist med det samme.

Kategori ”TRIN 1”  
(ved nytegning af bilforsikring).
Er du fyldt 21 år, har haft køre-
kort i mindst 3 år, og har du haft 
én skade inden for de seneste  
3 år, placeres du på Trin 1.

Kategori ”TRIN 2”  
(ved nytegning af bilforsikring).
Er du fyldt 21 år, har haft køre-
kort i mindst 3 år, og har du haft 
mere end én skade inden for de 
seneste 3 år, placeres du på Trin 2.

Din forsikring oprettes med månedlig betaling, og du vil skulle oplyse dine bankoplysninger, så 
forsikringen kan tilmeldes Betalingsservice*.

Kategoriændring (fra ”Trin 1” eller ”Trin 2” til kategorien ”Elitebilist”) sker automatisk pr. hovedfor-
faldsdato, når du har opfyldt betingelserne som elitebilist.

Præmie 2018
Præmien er en fastpræmieordning. Der sker ingen trinregulering ved en bonusbelastende skade. Har 
du flere bonusbelastende skader, bliver din præmie og dine vilkår revurderet. Det år, hvor du fylder 26 
år, bliver du automatisk overflyttet til en ny og billigere prisgruppe.

120.000 kr. 499 kr. 837 kr. 1.289 kr.

200.000 kr. 511 kr. 857 kr. 1.323 kr.

400.000 kr. 612 kr. 1.033 kr. 1.601 kr.

600.000 kr. 673 kr. 1.141 kr. 1.771 kr.

800.000 kr. 1.171 kr. 2.011 kr. 3.143 kr.

250.000 kr. 470 kr. 788 kr. 1.215 kr.

500.000 kr. 656 kr. 1.112 kr. 1.727 kr.

120.000 kr. 357 kr. 593 kr. 897 kr.

200.000 kr. 365 kr. 608 kr. 919 kr.

400.000 kr. 436 kr. 732 kr. 1.112 kr.

600.000 kr. 479 kr. 807 kr. 1.229 kr.

800.000 kr. 828 kr. 1.418 kr. 2.177 kr.

1.000.000 kr. 1.132 kr.

1.200.000 kr. 1.333 kr.

1.500.000 kr. 1.667 kr.

250.000 kr. 423 kr. 707 kr. 1.090 kr.

500.000 kr. 589 kr. 999 kr. 1.549 kr.

Nyværdi

Pris pr. måned 21-25 år:

Pris pr. måned fra 26 år:
Nyværdi

Elitebilist

Elitebilist

Trin 1

Trin 1

Varebil til  
privat brug

Varebil til  
privat brug

Personbil

Personbil

Selvrisiko: 6.733 kr.

Selvrisiko: 6.733 kr.

Selvrisiko: 6.733 kr.

Selvrisiko: 6.733 kr.

Selvrisiko: 15.540 kr.

Selvrisiko:  15.540 kr.

Trin 2

Trin 2

Tilbuddet er først gældende, når du har modtaget et skriftligt tilbud fra din Techno-forhandler.  
Der er ingen oprettelsesgebyr. Bilen må ikke være ældre end 15 år fra 1. registreringsdato.  
Præmien er eksklusive skadeforsikringsafgift på 1,1% af kaskopræmien og miljøbidrag på 101 kr. (årligt). 
* Vær opmærksom på, at det ved månedlig betaling er et krav, at du er tilmeldt Betalingsservice.

 Kan ikke tilbydes Kan ikke tilbydes

Kan ikke tilbydes Kan ikke tilbydes

Kan ikke tilbydes Kan ikke tilbydes



Har du prøvet at stå i nødsporet på motorvejen med en bil, som ikke kan køre videre? Med vej- 
hjælp skal du ikke bekymre dig, for hjælpen er hurtigt fremme. Hvis det er muligt, bliver din bil 
repareret på stedet. Hvis ikke, tager vi bilen, dig og dine passagerer med til et værksted, som du 
vælger. Vejhjælp er en tilvalgsforsikring til kaskoforsikring. Vi samarbejder med SOS Dansk  
Autohjælp, der har skabt sikre rammer for de danske bilister siden 1979.

Vejhjælp — standardpakke

• Du får hurtig assistance, hvis du kører   
 galt med bilen.

• Vi bjærger bilen, hvis det er nødvendigt.

• Vi kan hjælpe dig på stedet – eksempelvis 
 hvis du har brug for starthjælp og hjulskifte,  
 hvis din bildør sidder fast, hvis du får stenslag  
 eller revner i forruden. Og vi bringer brænd- 
 stof ud, hvis bilen er løbet tør.

Hjælp på vej...

• Hvis bilen ikke kan køre videre, transporterer  
 vi bilen til din bopæl eller et valgfrit værksted  
 (én assistance pr. driftsstop/skade), og derfra 
  sørger vi for transport til nærmeste offentlige  
 transport.

• Vi transporterer din bil hjem, hvis du bliver  
 akut syg og ikke selv kan køre bilen hjem.

Vi tilbyder dig

vejhjælp for 
35 kr. pr. måned

Værd at lægge mærke til
• Med vores vejhjælp får du en af markedets billigste forsikringer med en pris på kun 35 kroner  
 om måneden. 

• Du har 0 kroner i selvrisiko.

• Med vejhjælp er du sikret hjælp overalt i Danmark indtil 25 km syd for den danske grænse  
 og på E65 mellem Malmø og Ystad.
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Pris og selvrisiko

Policebehandling

Skadebehandling

Willis Insurance Agency I/S

Købstædernes Forsikring G/S

Forsikringspræmien bliver opkrævet månedligt, og betalingen af forsikringen skal tilmeldes til  
Betalingsservice. Der er intet oprettelsesgebyr.

Præmien bliver indekseret hvert år efter Danmarks Statistiks offentliggjorte lønindeks for den private 
sektor. Din selvrisiko er 6.733 kroner, hvis du kan placeres som Elitebilist eller på Trin 1. Er du placeret 
på Trin 2, er din selvrisiko 15.540 kroner.

Du modtager en e-mail eller et brev fra Techno Forsikring, som indeholder et certifikat (police) og 
gældende forsikringsbetingelser. Har du spørgsmål til forsikringen, er du velkommen til at kontakte 
Techno Forsikring på: technoforsikring@willis.com eller 88 13 95 76.

I tilfælde af en skade skal du i første omgang anmelde skaden. Det kan du nemt og hurtigt gøre  
på www.technoforsikring.dk

Når du har udfyldt skadesanmeldelsen, kontakter vi dig om det videre forløb.

Du er velkommen til at kontakte os på alle hverdage mellem klokken 8.30 og 16.00 på  
telefon 33 45 74 01.

Willis Insurance Agency I/S (WIA) er et forsikringsagentur, som fokuserer på at levere 
værdiskabende forsikringskoncepter og løsninger til vores samarbejdspartnere og deres kunder. 
WIA er et selskab i Willis Towers Watson Gruppen, som er Danmarks største forsikringsmægler 
med mere end 450 medarbejdere. Globalt er Willis Towers Watson repræsenteret i over 140 lande 
med mere end 40.000 medarbejdere.

Techno Forsikring, WIA I/S og alle forhandlere, der sælger produktet, er registreret i Forsikring og 
Pensions register for forsikringsagenter (www.forsikringogpension.dk) og modtager provision for 
salg af produktet. Du kan få yderligere oplysninger ved at henvende dig til Techno Forsikring på 
telefon 88 13 95 76.

Forsikringen er tegnet i Købstædernes Forsikring G/S, Strandgade 27A, 1401 København K.  
Købstædernes Forsikring er omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Garanti-
fonden omfatter motoransvar og kaskoforsikring, og i tilfælde af forsikringsselskabets konkurs er 
kundens krav omfattet af denne garanti. 

Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne. Vi har ingen aktionærer, og derfor kan vi fokusere på 
at sikre, at du kan leve det liv, du ønsker – uden at bekymre dig. Vores forsikringer dækker bredt, så 
vi er sikre på, at vores dækninger opfylder dine behov.
 
Med andre ord: Vi er med dig, og det vil du opleve – både når vi rådgiver dig, og hvis du får brug 
for dine forsikringer.


