Køb bilforsikring til
jeres firmabiler med
ekstra fordele
– Fastpris
– Fri lånebil ved skadereparation
– Vælg selv: Betal pr. måned eller år

Bilforsikring er lige så vigtig
som selve køretøjet – og her
kan I sammensætte den,
så den passer til jeres behov.

Ser I på nye firmabiler?
Kom godt fra start med en fordelagtig
FCA Capital Forsikring.
Når I ser på nye firmabiler, er det også en
god idé at overveje, hvor og hvordan de skal
forsikres. Som autoriseret forhandler kan vi
tilbyde jer en meget fordelagtig forsikring,
der giver jer god dækning og attraktive
fordele.
FCA Capital Danmark A/S er et af de
ældste leasing- og finansieringsselskaber
i Danmark. Sammen med Codan har vi
udviklet FCA Capital Forsikring, så I kan
forsikre jeres nye firmabiler til en god pris.
Læs mere om dækning og priser her i
brochuren. God fornøjelse med jeres nye
firmabiler og en forsikring, I kan regne med.

Forsikringen
omfatter altid:
– Ansvar
– Kasko
– Lånebil ved skadereparation.

I har mulighed for at
vælge følgende
tilvalgsmuligheder:
– Frontrude
– Førerplads
– Afleveringskasko ved leasing af
firmabiler på hvide plader.
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Grunddækning
FCA Capital Forsikring holder
jer godt kørende.
Ansvar
Vi dækker skader på andre personer og
deres ting, herunder også skader på medpassagerer. Gælder også skader, der er sket
med tilkoblet campingvogn eller trailer.
Kasko
Vi dækker skader på jeres firmabil, hvis
den fx får en bule, eller hvis den bliver stjålet
eller udsat for hærværk.
Fastpris
Med fastpris stiger forsikringen ikke
automatisk i pris, hvis I får en skade på
firmabilen.
Lånebil ved skadereparation
Fra vores autoriserede Fiat-værksteder i
hele Danmark, bortset fra ikke-brofaste
øer og Grønland, tilbyder vi en lånebil ved
skadereparation, men ikke ikke ved glas
skade, totalskade eller tyveri.
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Autoriserede Fiat-værksteder
På autoriserede værksteder bliver jeres
firmabil serviceret, repareret og genopbygget efter fabrikkens forskrifter. På værk
stedet møder I specialuddannede teknikere,
der kender jeres bil ned i mindste detalje.
Månedlig betaling er standard
I kan frit vælge, om I ønsker at betale jeres
forsikring hver måned eller én gang om året.

Tilvalgsmuligheder
Sammensæt forsikringen, så den passer
til jer og jeres firmabiler.
Frontrude
Vi dækker gratis udbedring af stenslag,
men skulle uheldet været ude og frontruden
skal udskiftes, har I mulighed for at tilkøbe
frontrudedækningen med en selvrisiko på
1.000 kr.
Førerplads
Vi dækker føreren af bilen, som får erstatning ved solouheld, der ikke involverer
andre trafikanter, fx hvis føreren af bilen
kører i en grøft. I får bl.a. erstatning for:
−
−
−
−

Afleveringskasko
Tilbydes kun til firmabiler på hvide plader.
Med afleveringskasko får I dækket skader
op til 5.000 kr. og for i alt højst 25.000 kr.
Afleveringskaskoen har kun én enkelt
selvrisiko på 5.000 kr. Det betyder, at I kan
få dækket flere småskader samlet uden at
skulle betale selvrisiko flere gange.

svie og smerte
tabt arbejdsfortjeneste
varige mén
tab af erhvervsevne.

Læs mere om grunddækning og
tilvalgsmuligheder på fcacapital.dk
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Forsikringspris
Spørg jeres forhandler, hvis I vil vide mere om priser
og dækninger til den model, I er interesseret i.
Forsikringspris, hvis firmabilen kører under 20.000 km om året*
Kategori

Nyværdi/kr.

Pris ved selvrisiko
på 5.000 kr.

Pris ved selvrisiko
på 7.500 kr.

Personbil

Op til
200.000

494 kr./md.
5.927 kr./år

464 kr./md.
5.571 kr./år

Personbil

200.001 300.000

516 kr./md.
6.189 kr./år

485 kr./md.
5.818 kr./år

Personbil

300.001 400.000

538 kr./md.
6.453 kr./år

505 kr./md.
6.066 kr./år

Personbil

400.001 600.000

582 kr./md.
6.979 kr./år

547 kr./md.
6.560 kr./år

Varebil

Op til
200.000

484 kr./md.
5.811 kr./år

455 kr./md.
5.463 kr./år

Varebil

200.001 300.000

510 kr./md.
6.117 kr./år

479 kr./md.
5.750 kr./år

Varebil

300.001 400.000

520 kr./md.
6.239 kr./år

489 kr./md.
5.865 kr./år

Tilvalg*
Selvrisiko

Pris

0 kr.

30 kr./md.
360 kr./år

Afleveringskasko

5.000 kr.

45 kr/md.
540 kr./år

Frontrude ved valgt forsikringspris
med selvrisiko på 5.000 kr.

1.000 kr.

70 kr./md.
840 kr./år

Frontrude ved valgt forsikringspris
med selvrisiko på 7.500 kr.

1.000 kr.

80 kr./md.
960 kr./år

Førerplads
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Forsikringspris, hvis firmabilen kører over 20.000 km om året*
Kategori

Nyværdi/kr.

Pris ved selvrisiko
på 5.000 kr.

Pris ved selvrisiko
på 7.500 kr.

Personbil

Op til
200.000

604 kr./md.
7.244 kr./år

567 kr./md.
6.809 kr./år

Personbil

200.001 300.000

630 kr./md.
7.565 kr./år

593 kr./md.
7.111 kr./år

Personbil

300.001 400.000

657 kr./md.
7.887 kr./år

618 kr./md.
7.414 kr./år

Personbil

400.001 600.000

711 kr./md.
8.530 kr./år

668 kr./md.
8.018 kr./år

Varebil

Op til
200.000

592 kr./md.
7.103 kr./år

556 kr./md.
6.677 kr./år

Varebil

200.001 300.000

623 kr./md.
7.477 kr./år

586 kr./md.
7.028 kr./år

Varebil

300.001 400.000

635 kr./md.
7.626 kr./år

597 kr./md.
7.168 kr./år

* Forsikringsprisen er inkl. skatter og afgifter, men ekskl. moms og opkrævningsgebyr
(9,50 kr. pr. betaling til Betalingsservice samt garantifondsbidrag på 40 kr.).
Priserne kan ikke tilbydes til følgende erhverv: Taxa, udlejning, kurer, madudbringning,
hjemmepleje og rengøring.
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Codan
Gammel Kongevej 60
DK-1790 København V
T 33 55 25 70
codan.dk

Vil I vide mere?
Tal med jeres forhandler, eller kontakt
Codan direkte.
Send en mail til fcac@codan.dk,
eller ring på 33 55 25 70 mandag til
fredag kl. 8-17.

FCA Capital Forsikring udbydes i samarbejde med Codan Forsikring A/S. Codan er medlem af Garantifonden,
der dækker krav om forbrugerforsikringer i Danmark i tilfælde af konkurs. I kan kun købe bilforsikringen, hvis I ikke
er opsagt af andre selskaber, ikke er i restance eller registreret i RKI. For visse biler gælder særlige regler, hør jeres
forhandler. Der dækkes med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser.

C706253A 03.22. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638.

