
BMW MOTORRAD 
FORSIKRING
I SAMARBEJDE 
MED XPEDIT OG IF



Om lidt sætter du dig bag styret på din nye
BMW Motorcykel. Måske kører du ikke lige hjem,
men tager en lille omvej, så du rigtig kan mærke
de nye hestekræfter. Og det er okay! Du er jo 
godt forsikret.
 
Nu skal du ud og nyde din nye motorcykel, men 
hvad nu ift. forsikringen? Når du har parkeret, og 
på et tidspunkt åbner din mailboks, så ligger der 
allerede en mail fra BMW Motorrad Forsikring. 
Den mail fortæller dig at du er forsikret fra i dag. 
Så går der et par dage mere. Du har kørt lidt 
mere på din dejlige BMW Motorrad. Så får du en 
ny mail. Det er din police hvor du har et overblik 
over dine dækninger.

Du kan nu nyde de mange køreture på din nye 
BMW Motorrad uden at skulle spekulere på  
forsikringen.
 
Rigtig god tur.

EKSKLUSIVE FORDELE MED  
BMW MOTORRAD FORSIKRING 
I SAMARBEJDE MED XPEDIT OG IF

•  Rabat på 10%
•  Valgfri selvrisiko på tyveridækningen
•  Reparation med originale dele på aut. værksted

DÆKNINGER

•  Valgfri selvrisiko på kasko, inkl. tyveri
•  Ingen selvrisiko ved ansvarsskader
•  Fri kilometer
•  Fastpris
•  Vinterkørsel
•  Inkl. eftermonteret udstyr op til 50.000 kr. 

Tilvalg:  Autohjælp – ring og hør mere 
70121210.

BMW MOTORRAD
FORSIKRING 





FORSIKRINGSFORMIDLER  
OG FORSIKRINGSGIVER 
BMW Motorrad forhandleren  
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 motorcyklen.

AGENTREGISTER
Forsikringsformidleren er registeret i Finans- 
tilsynets 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

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

Læs mere på www.if.dk/bmwmc

Har du spørgsmål, så ring til os på  
telefon 70 12 12 10.

If tager forbehold for trykfejl / 4224877-B
D

 0321


