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Hvad dækker den? 

 Forsikringen omfatter dine passagerer og dem, 
du låner bilen ud til.

 Ansvarsforsikring – Forsikringen dækker, hvis din 
bil forvolder skade på andre personer eller 
deres ting, og hvis passagerer i din bil kommer 
til skade. Forsikringen dækker de summer, som 
er fa�satte i færdselsloven for henholdsvis 
ting- og personskade.

 Kaskoforsikring – Forsikringen dækker hvis der 
sker en skade på din bil, som følge af et 
færdselsuheld, brand, �orm, tyveri eller 
hærværk.

 Nøgledækning

 Fejltankningsdækning

 Dækforsikring

 Forsikringen omfatter også retshjælp 
og vejhjælp i udlandet.

 Parkeringsskade uden selvrisiko
Du undgår at betale selvrisiko, hvis andre 
påkører din bil og ikke giver sig til kende.

 Udvidet bildækning
Du skal ikke betale selvrisiko i forbindelse med 
be�emte typer af skader som fx tyveri, 
glasskader, brand og ned�yende gen�ande. 

af er�atningsbil og værditabsdækning er 
også en del af dækningen.

 Førerpladsdækning
Føreren af bilen er omfattet af denne forsikring, 
hvis føreren kommer til skade ved et 
færdselsuheld eller ved ind- og ud�igning af 
bilen, når det ikke er muligt at få er�atning fra 
en ansvarlig for 
personskade bliver opgjo e�er de gældende 
regler og satser i lov om er�atningsansvar.

 Vejhjælp
Du kan få hjælp med bugsering af bilen og 
hjælp på �edet, hvis din bil fx ikke vil �ae 
eller er punkteret.

Hvad dækker den ikke? 

 på 
førerens ting eller person, tilkoblet køretøj
o.lign.

 der op�år i bilens mekaniske dele, 
medmindre det sker som følge af en 
dækningsberettiget skade, er ikke dækket.

 sket som følge af vejrligets påvirkning 
f.eks. slitage.

Er der nogen begrænsninger 
af dækningen? 

! Ikke-fabriksmonteret ek�raud�yr er dækkes 
med max. 25.771 kr. (2018)

! Forsikringen dækker ikke skade forvoldt med 
forsæt eller ved grov uagtsomhed, eller mens 
bilen blev fø af en person, der ikke havde 
gyldigt køreko, eller fø af en person påvirket
af alkohol, narkotika eller lignende.

! Parkeringskasko uden selvrisiko – dækkes ikke, 
medmindre der er tale om påkørsel af ukendt 
skadevolder.

! Udvidet bildækning – ved udski�ning af 
frontrude, skal du betale en selvrisiko på 1.641 kr. 
(2018)

! Førerpladsdækning omfatter ikke ulykke�ilfælde 
som følge af grov uagtsomhed, hvis føreren er 
påvirket af alkohol, narkotika eller lign., eller hvis 
det er muligt at få er�atning fra ansvarlig 
skadevolder.

! Vejhjælp – der dækkes max 3 assi�ancer pr. 
forsikringsår.

Hvilke forpligtelser har jeg? 

- Du skal afgive korrekte oplysninger om dig selv 
og bilen, når forsikringen oprettes.

- Du skal betale præmien inden udløbet af den i 
opkrævningen fa�satte fri�.

- Du skal give besked, hvis der sker ændringer i 
forhold til det oply�e (eks. ombygning eller 
anska�else af ek�ra ud�yr) i policen, eller hvis 
oplysningerne i policen er forkee.
Du skal anmelde skader huig� muligt.

Hvor er jeg dækket? 

 I Europa samt i lande udenfor Europa, der er 
tilsluttet ”grønt ko-ordningen”

Hvornår og hvordan betaler jeg? 
- Præmien for bilforsikring betales helårligt

eller månedlig, alt e�er hvad der er a�alt. 
Månedlig betaling sker altid via 
Betalingsservice.

Hvordan opsiger jeg a�alen? 
Du har 14 dages forydelsesret fra den 
dag, hvor du modtager forsikringspolicen 
og forsikringsvilkårene. Både du og 
Køb�ædernes Forsikring har desuden 
mulighed for at opsige en forsikring i 
forbindelse med en skade. Det skal dog 
ske sene� 1 måned e�er, skaden er 
afsluttet og med varselsperiode på 14 dage. 

 

Hvornår �a�er og slutter dækningen? 

- Forsikringen �aer ved indregi�rering eller på 
en a�alt dato.

- Forsikringen slutter ved opsigelse eller hvis 
bilen bliver afmeldt på SKAT

BILFORSIKRING
SELSKAB: KØBSTÆDERNES FORSIKRING / PRODUKT: BILFORSIKRING / DANMARK

I dette dokument får du et sammendrag af indholdet i bilforsikringen. Du kan hente de  
fuldstændige og gældende forsikringsbetingelser på http://www.technoforsikring.dk/betingelser/  
eller ved at kontakte WIA via e-mail på technoforsikring@willis.com eller pr. telefon på 88 13 95 76.

HVILKEN FORM FOR FORSIKRING ER DER TALE OM?
En bilforsikring omfatter den lovpligtige ansvarsforsikring og kaskoforsikring. Den kan kombineres  
med udvidet bildækning, førerpladsdækning, parkeringsskade uden selvrisiko og vejhjælp.



WIA I/S · Tlf. 88 13 95 76
technoforsikring@willis.com
www.technoforsikring.dk

Pris og selvrisiko
Forsikringspræmien bliver opkrævet 
månedligt, og betalingen af forsikringen 
skal tilmeldes til Betalingsservice*. Der er 
intet oprettelsesgebyr. 
 
Alle præmier er inklusiv skadesforsik- 
ringsafgift, miljøbidrag og Betalings- 
servicegebyr. 

Præmie og selvrisiko bliver indekseret 
hvert år efter Danmarks Statistiks offent- 
liggjorte løn indeks for den private sektor. 
Din selvrisiko er 6.500 kroner, hvis du kan 
placeres som Elitebilist eller på Trin 1.  
Er du placeret på Trin 2, er din selvrisiko 
15.000 kroner. For højet selvrisiko ved 
udlån af bil til bruger under 26 år. 
 
Der sker ingen trinregulering ved første 
bonusbelastende skade. Har du flere bo-
nusbelastende skader, bliver din præmie 
og dine vilkår revurderet. Når du fylder  

år og skal skifte præmietrin, sker det  
ved først kommende hovedforfald.

Policebehandling
Du modtager en e-mail eller et brev  
fra Techno Forsikring, som indeholder  
et certifikat (police) og gældende 
forsikrings betingelser. Har du spørgs- 
mål til forsikring en, er du velkommen  
til at kontakte Techno Forsikring på:  
technoforsikring@willis.com eller 8813 9576.

Skadebehandling 
I tilfælde af en skade skal du i første 
omgang anmelde skaden. Det kan du 
nemt og hurtigt gøre på www.techno-
forsikring.dk. Når du har udfyldt skades-
anmeldelsen, kontakter vi dig om det 
videre forløb. Du er velkommen til at  
kontakte skadeafdelingen på alle hver-
dage mellem klokken 8.30 og 16.00 på 
telefon 33 45 74 01.

WILLIS INSURANCE AGENCY I/S 
Willis Insurance Agency I/S (WIA) er et forsikringsagentur, 
som fokuserer på at levere værdiskabende forsikrings-
koncepter 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.

WIA I/S og alle forhandlere modtager provision for for-
midlingen af forsikringer og er registeret i Finanstilsynets 
offentlige register over virksomheder, som kan formidle 
forsikringer. Du kan finde registeret på finanstilsynet.dk 
eller få yderligere oplysninger ved at henvende dig  
til Techno Forsikring på 88 13 95 76.

DEN KEDELIGE, MEN VIGTIGE
INFO OM BILFORSIKRINGEN

Bilen må ikke være ældre end 15 år fra 1. registreringsdato. Garantifond gebyr ved fornyelse: 40 kr.  
* Vær opmærksom på, at det ved månedlig betaling er et krav, at du er tilmeldt Betalingsservice.

KØBSTÆDERNES FORSIKRING G/S
Forsikringen er tegnet i Købstædernes Forsikring G/S, 
Strandgade 27A, 1401 København K. Købstædernes 
Forsikring er omfattet af Garantifonden for skadesfor-
sikringsselskaber. Garantifonden 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.



For de fleste mennesker er bilen en stor investering, og derfor  
er det vig tigt, at den er rigtigt forsikret. Techno Danmark F.m.b.A,  
Købstædernes Forsikring G/S og WIA I/S har ind gået en samarbejds-
aftale, der sikrer, at du kan få en virkelig god forsikring til en fornuftig 
præmie. Det er nemt og bekvemt for dig – og selvfølgelig til en  
fordelagtig og konkurrencedygtig pris.

FEJLTANKSDÆKNING 
Dækker, hvis du kommer   
forkert brændstof på din bil.  
Vi betaler natur ligvis også  
for at få din bil trans port eret  
til nærmeste værksted. 

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

NØGLEDÆKNING 
Dækker udgifter til udskift-
ning af nøgle, hvis den bliver 
tabt eller stjålet.

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

KILOMETERFRIHED
Der er ingen kilometer-
begræns ning. Det gør hver-
dagen lettere for dig, da du 
ikke skal bekymre dig om, 
hvor meget du kører.

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

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

INGEN HK-BEGRÆNSNING 
Der er ingen begrænsning 
på, hvor mange heste-
kræfter din bil må have.

VÆLG DEN RIGTIGE 
FORSIKRING TIL DIN BIL

DINE SÆRLIGE  
FORDELE HOS OS



Nyværdi 21-22 23-24 25-26 27-29 30+ SELVRISIKO 
6.500 kr.

0 - 120.000 kr. 567 kr. 517 kr. 491 kr. 416 kr. 391 kr.

PERSONBIL
120.000 - 200.000 kr. 581 kr. 529 kr. 503 kr. 426 kr. 399 kr.

200.000 - 400.000 kr. 794 kr. 723 kr. 688 kr. 582 kr. 547 kr.

400.000 - 500.000 kr. 1.029 kr. 935 kr. 891 kr. 753 kr. 704 kr.

0 - 250.000 kr. 1.055 kr. 961 kr. 915 kr. 772 kr. 725 kr.
VAREBIL  

TIL PRIVAT 
BRUG

ELITEBILIST KØRT SKADESFRIT SENESTE 3 ÅR

Nyværdi 21-22 23-24 25-26 27-29 30+ SELVRISIKO 
6.500 kr.

0 - 120.000 kr. 944 kr. 859 kr. 817 kr. 690 kr. 648 kr.

PERSONBIL
120.000 - 200.000 kr. 966 kr. 879 kr. 836 kr. 707 kr. 663 kr.

200.000 - 400.000 kr. 1.334 kr. 1.214 kr. 1.154 kr. 973 kr. 914 kr.

400.000 - 500.000 kr. 1.731 kr. 1.576 kr. 1.499 kr. 1.264 kr. 1.185 kr.

0 - 250.000 kr. 1.766 kr. 1.606 kr. 1.526 kr. 1.288 kr. 1.208 kr.
VAREBIL  

TIL PRIVAT 
BRUG

TRIN 1 ÉN SKADE SENESTE 3 ÅR

Nyværdi 21-22 23-24 25-26 27-29 30+ SELVRISIKO 
15.000 kr.

0 - 120.000 kr. 1.447 kr. 1.316 kr. 1.251 kr. 1.055 kr. 991 kr.

PERSONBIL
120.000 - 200.000 kr. 1.484 kr. 1.351 kr. 1.284 kr. 1.083 kr. 1.016 kr.

200.000 - 400.000 kr. 1.793 kr. 1.632 kr. 1.551 kr. 1.308 kr. 1.227 kr.

400.000 - 500.000 kr. 2.333 kr. 2.170 kr. 2.064 kr. 1.739 kr. 1.631 kr.

0 - 250.000 kr. 2.715 kr. 2.470 kr. 2.347 kr. 1.978 kr. 1.856 kr.
VAREBIL  

TIL PRIVAT 
BRUG

TRIN 2 MERE END ÉN SKADE SENESTE 3 ÅR

Er du fyldt 21 år, har haft kørekort i de seneste 3 år og kørt skadesfrit i de seneste 3 år,  
betaler du præmie som elitebilist med det samme. (ved nytegning af bilforsikring). 

Er du fyldt 21 år, har haft kørekort i de seneste 3 år, og har du haft én skade inden for  
de seneste 3 år, placeres du på Trin 1. (ved nytegning af bilforsikring). 

Er du fyldt 21 år, har haft kørekort i de seneste 3 år, og har du haft mere end én skade  
inden for de seneste 3 år, placeres du på Trin 2. (ved nytegning af bilforsikring). 

VI HAR EN PRÆMIE TIL DIG,  
SOM VI HÅBER DU KAN LI’ 



HER ER TILLÆGSDÆKNINGER  
TIL DIG, DER HELLERE VIL TÆNKE  
PÅ SJOVERE TING ...

Udvidet bildækning 
PRIS PR. MD.: 85 KR.

Friskadeforsikring - du betaler ingen  
selv risiko hvis din bil bliver stjålet, ved  
brand, eksplosion, kortslutning og lyn- 
nedslag, hvis der falder noget ned på  
bilen eller skader på bilens lygter og  
ruder (også sidespejle). 
 
Dækning ved værditab - hvis reparationen  
af skaden på din bil løber op i et beløb,  
som er større end 20% af bilens handels-
værdi, får du udbetalt en kontant tillægs-
erstatning. Lånebil - hvis dit værksted ikke 
tilbyder det (op til 500 kr. pr./døgn) 
 
Du skal ikke betale selvrisiko i forbindelse 
med bestemte typer af skader som fx  
tyveri, glasskader, brand og nedstyrtende 
genstande. Leje af erstatningsbil og  
værditabsdækning er også en del af 
dækningen. Ved udskiftning af frontrude, 
skal du betale en selvrisiko på 1.641 kr.

Førerpladsdækning 
PRIS PR. MD.: 34 KR.

Føreren af bilen er omfattet af denne for-
sikring, hvis føreren kommer til skade ved et 
færdselsuheld eller ved ind- og udstigning 
af bilen, når det ikke er muligt at få erstatning 
fra en ansvarlig skadevolder. Erstatningen for 
personskade bliver opgjort efter de gælden de 
regler og satser i lov om erstatningsansvar.

Parkeringsskader 
PRIS PR. MD.: 43 KR.

Du undgår at betale selvrisiko, hvis andre 
påkører din bil og ikke giver sig til kende.

Vejhjælp 
PRIS PR. MD.: 39 KR.

Hurtig hjælp, hvis uheldet er ude. Vi sam-
arbejder med SOS Dansk Autohjælp, som 
kommer dig til undsætning, hvis du ikke  
kan køre videre i din bil. 


