
       Audi Premium Forsikring 
Få de bedste dækninger samt fast pris på din bilforsikring 
via Audi Premium Forsikring – uanset bopæl og anciennitet. 



  

 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Audi Premium Forsikring 
- i samarbejde med If 

Dine fordele med Audi Premium Forsikring: 

• Fast pris på bilforsikring i op til 8 år 
• Ingen kilometerbegrænsning 
• Frontrudedækning med lav selvrisiko 
• Ved totalskade erstattes bilen svarende til bilens købspris ved første indregistrering hvis nyere end 3 år 
• Motormaskinskadedækning af din finansierede bil i op til 7 år eller 150.000 km 
• Førerpladsdækning 

Audi Premium forsikringspriser. 

Kunder under Kunder over Kategori Max værdi kr. 25 år, pr. md.* 25 år, pr. md.* 

Personbil <250.000 kr. 679 kr. 464 kr. 

Personbil <300.000 kr. 723 kr. 494 kr. 

Personbil <400.000 kr. 809 kr. 553 kr. 

Personbil <500.000 kr. 895 kr. 611 kr. 

Personbil <650.000 kr. 1.113 kr. 759 kr. 

Personbil <800.000 kr. 1.329 kr. 907 kr. 

Personbil <900.000 kr. 1.545 kr. 1.055 kr. 

Personbil <1.000.000 kr. 1.733 kr. 1.184 kr. 

Selvrisiko · 18-24 år >10.000 kr. · 25-29 år >7.000 kr. · 30+ år >5.000 kr. 
Ved skade nr. 2 inden for 12 måneder tillægges din selvrisiko ekstra 5.000 kr. 
Tillægget bortfalder igen efter 12 måneder uden skader. 

*Forsikringen kan kun tegnes af personer over 18 år til Audi biler med en alder på maks. 12 mdr. 

som finansieres via Audi Finans. Læs mere om dækninger på bagsiden.
 
*Alle priser er inklusiv miljøbidrag og skadeforsikringsafgift til staten.
 

Forsikring Finansiering* 

Ansvarsforsikring (Lovpligtig) 

Kaskoforsikring inkl.: 
• Lånebil ved reparation af skade 
• Reparation af stenslag på forrude (0 kr. i selvrisiko) 
• Udskiftning af forrude (1.500 kr. i selvrisiko) 

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. 

*12-96 mdr.  



  

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

  
 

 

  

  
 

 

Få rabat og unikke fordele med If Fordelsprogram 
Når du forsikrer din bil, dit indbo eller dit hus, bliver du automatisk 
fordelskunde. Du får op til 15% rabat på dine øvrige forsikringer. 

Selvrisikoopsparing 
Samtidig sparer du penge op på en selvrisikoopsparing, som du kan bruge 
til at betale din selvrisiko med, hvis du skulle få en skade. Du får indsat 
100, 200 eller 500 kroner årligt, alt efter hvilke forsikringer du har. 
Læs mere på if.dk. 

Forsikringsformidler og forsikringsgiver 
Autoriserede Audi-forhandler er forsikringsformidlere for:
 
If Skadeforsikring, filial af
 
If Skadeförsäkring AB (publ.) Sverige.
 
Stamholmen 159, 2650 Hvidovre
 
CVR-nr.: 24 20 32 12.
 
Svensk reg. nr. (Finansinspektionen): 516401-8102
 

Forsikringsformidlerens navn og adresse fremgår af købsdokumentet for
 
bilen.
 

Agentregister 
Forsikringsformidleren er registeret i Finanstilsynets offentlige register 
over virksomheder, der har fået tilladelse som forsikringsdistributør. Du 
kan finde registeret på www.finanstilsynet.dk. 

Hvis du vil klage 
Du kan læse om klagemuligheder og Ifs uafhængige klageinstans, 
Kundeombudet, på www.if.dk/kundeombud. 

Aflønningsform 
If betaler provision til forsikringsformidleren for formidling af 
forsikringer. 

Garantifonden 
If Skadeforsikring er omfattet af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. 
Du kan læse mere på www.if.dk/garantifond. 

Hold dig opdateret 
Har du valgt at få nyheder om dine forsikringer, relevant info om 
samarbejdspartnere og gode råd til at undgå skader, hører du fra os ca. 
1-2 gange om måneden på mail eller sms. Du kan altid afmelde på if.dk. 

Har du spørgsmål, så ring til os på telefon 70 12 12 43. 
Se mere på www.if.dk/premium 
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