Fri start til din Mitsubishi
i samarbejde med If

Alt er okay!
Den første måned er betalt
– du kører bare…
Om lidt sætter du dig bag rattet i din nye bil. Måske kører du ikke lige hjem, men tager en
lille omvej, så du rigtig kan mærke de nye hestekræfter. Og det er okay! Dem derhjemme vil
forstå det. Og desuden er du jo forsikret. Endda gratis i den første måned.
Gratis?
Ja. Helt gratis. Du skal ikke engang gøre noget. Altså udover at nyde din nye bil. Når du har
parkeret, og på et tidspunkt åbner din mailboks, så ligger der allerede en mail fra If Bilforsikring til din Mitsubishi, der fortæller dig, at du er forsikret fra i dag og én måned frem.

Dækninger

Købt eller leaset

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)

Så går der et par dage mere. Du har kørt lidt mere i din dejlige bil. Så får du en ny mail. Det
er bare et velkomstbrev.
Vi kontakter dig
Inden den gratis måned udløber kontakter vi dig igen. Ikke for at fortælle dig, at vi for tredje
gang i træk er kåret til Årets forsikringsselskab af Autobranchen Danmark. Eller at vi har
’Danmarks Bedste Kundeservice 2019’. Nej. Vi kontakter dig for at snakke om, hvordan du
kan fortsætte som kunde hos os. Og hvilke dækninger, du gerne vil have. Alt det der.
Men nu vil du nok gerne afsted. Så rigtig god tur.
Vi tales ved!

• F
 orsikringen tilbydes kun til privatkunder
• Bilen må max. være 8 år gammel
• Specialmodeller kan være undtaget

Selvrisiko
3.000 kr.

Forsikringsformidler og forsikringsgiver
Autoriserede Mitsubishi-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.

Garantifonden
If Skadeforsikring er omfattet af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. Du
kan læse mere på www.if.dk/garantifond
Vilkår
Hvis du får en skade, er det forsikringsvilkårene og policen, der gælder.
Læs mere på www.if.dk/info-free
Har du spørgsmål, så ring til os på
telefon 70 12 12 48.

If tager forbehold for trykfejl / 73225-BD 1119

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.

