FRI START FRA
BMW FORSIKRING
– I SAMARBEJDE MED IF

ALT ER OKAY! DEN FØRSTE MÅNED ER BETALT.
DU KØRER BARE…
Sådan er det heldigvis, når du har en BMW forsikring. Og endda gratis den første måned.
Inden den gratis måned udløber, bliver du kontaktet af If, hvor du får muligheden for at forblive
godt forsikret med en BMW forsikring.
DÆKNINGER.					
Ansvarsforsikring (lovpligtig).
Kaskoforsikring inkl.:
• Fastpris. Ingen trinregulering ved skader
• Lånebil ved reparation af skade
• If anvender altid originale reservedele, såfremt skaden
udbedres på et autoriseret mærkeværksted
• Reparation af stenslag på forrude (0 kr. i selvrisiko)
• Udvidet dækning på glas og lygter
Følgende glasskader er dækket:
•
•
•
•

Forrude, sideruder og bagrude
Glas-, sol-, panoramaglastag og lign.
Spejl- og lygteglas
Udskiftning af glas og lygter (50% af din valgte selvrisiko)

SELVRISIKO 3.000 KR.
• Forsikringen tilbydes kun til privatkunder
• Specialmodeller kan være undtaget

KØBT ELLER LEASET.
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FORSIKRINGSFORMIDLER OG
FORSIKRINGSGIVER.
Autoriserede BMW-forhandlere 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

Læs mere på www.if.dk/bmw
Har du spørgsmål, så ring til os
på telefon 70 12 12 85.

If tager forbehold for trykfejl / BD/4229024/0721

VILKÅR.
Hvis du får en skade, er det forsikringsvilkårene
og policen, der gælder.

