Køb bilforsikring
med ekstra fordele
–
–
–
–

Frit kilometerforbrug
Fri lånebil ved skadereparation
Fri reparation ved stenslag i forrude
Betal pr. måned eller år.

Ser du på ny bil?
Kom godt fra start med en fordelagtig
FCA Capital Forsikring.
Når du ser på ny bil, er det også en god
idé at overveje, hvor og hvordan du vil forsikre den. Med FCA Capital Forsikring
kan vi tilbyde dig en meget fordelagtig
bilforsikring, der giver dig 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 du kan
forsikre din nye bil til en god pris.
Læs mere om dækning og priser her i
folderen. God fornøjelse med din nye bil
og en forsikring, du kan regne med.

Forsikringen
omfatter altid:
–
–
–
–
–

Ansvar
Kasko
Fri lånebil ved skadereparation
Frit kilometerforbrug
Krisehjælp.

Du har mulighed
for at tilvælge:
–
–
–
–

Selvrisikosikring
Parkeringsskade
Førerplads
Afleveringskasko ved leasing.

Grunddækning
FCA Capital Forsikring holder
dig godt kørende.
Ansvar
Vi dækker skader på andre personer og
deres ting, herunder også skader på dine
medpassagerer. Det gælder også skader,
der er sket med tilkoblet campingvogn
eller trailer.
Kasko
Vi dækker skader på din bil, hvis du fx får
en bule, eller hvis din bil bliver stjålet eller
udsat for hærværk. Desuden dækker vi
stenslag i forruden – uden selvrisiko – hvis
den kan repareres.

Fastpris
Med fastpris stiger din forsikring ikke automatisk i pris, hvis du får en skade.
Frit kilometerforbrug uden meromkostning
Din forsikringspris er uændret – uanset hvor
mange kilometer du kører i din bil om året.
Fri lånebil ved skadereparation
Fri lånebil fra Codans fordelsværksteder i
hele Danmark – bortset fra ikke-brofaste øer
og Grønland. Fri lånebil gælder ved skadereparation, dog ikke glasskade, totalskade
eller tyveri.
Månedlig betaling er standard
Du kan frit vælge, om du ønsker at betale
din forsikring hver måned eller én gang
om året.

Tilvalgsmuligheder
Sammensæt forsikringen, så den passer
til dig og din bil.
Selvrisikosikring
Med Selvrisikosikring skal du ikke betale
selvrisiko ved fx:
− skader på bilens spejlglas, spejlhus
og lygteglas
− ved tyveri og røveri af bilen samt
følgeskader efter dette
− ved hærværk, brand, eksplosion og
lynnedslag
− ved nedstyrtning af genstande på bilen
− skader ved påkørsel af dyr
− skade på bilens forrude. Hvis vi ikke kan
reparere den, men skal udskifte den,
gælder der en mindre selvrisiko på
1.632 kr. (2022-pris).
Parkeringsskade
Når din bil holder parkeret, skal du ikke
betale selvrisiko ved skade på bilen efter
påkørsel af andet køretøj, indkøbsvogn
eller slag fra bildør, som en ukendt person
forårsager.

Førerplads
Førerplads sikrer dig som fører af bilen,
hvis du kommer til skade ved en soloulykke,
hvor der ikke er andre trafikanter involveret,
fx hvis du kører ind i et træ. Du kan få erstatning for bl.a.:
−
−
−
−

svie og smerte
tabt arbejdsfortjeneste
varige mén
tab af erhvervsevne.

Afleveringskasko ved leasing
Vælger du Afleveringskasko, får du dækket
skader op til 5.000 kr. og for i alt højst
25.000 kr. Afleveringskasko har kun én
enkelt selvrisiko på 5.000 kr. Det betyder,
at du kan få dækket flere småskader samlet
uden at skulle betale selvrisiko flere gange.

Læs mere om grunddækningen og tilvalgsmulighederne
i forsikringsbetingelserne og på fcacapital.dk.

Forsikringspris
Spørg din forhandler, hvis du vil vide mere om priser
og dækninger til den model, du er interesseret i.
Forsikringspris*
Nyværdi/kr.

30 år Elite+

Op til
120.000

329 kr./md.
3.948 kr./år

425 kr./md.
5.100 kr./år

499 kr./md.
5.988 kr./år

549 kr./md.
6.588 kr./år

849 kr./md.
10.188 kr./år

120.001 –
200.000

389 kr./md.
4.668 kr./år

475 kr./md.
5.700 kr./år

599 kr./md.
7.188 kr./år

649 kr./md.
7.788 kr./år

949 kr./md.
11.388 kr./år

200.001 –
350.000

439 kr./md.
5.268 kr./år

575 kr./md.
6.900 kr./år

699 kr./md.
8.388 kr./år

749 kr./md.
8.988 kr./år

1.099 kr./md.
13.188 kr./år

350.001 –
500.000

499 kr./md.
5.988 kr./år

675 kr./md.
8.100 kr./år

799 kr./md.
9.588 kr./år

899 kr./md.
10.788 kr./år

1.299 kr./md.
15.588 kr./år

500.001 –
650.000

599 kr./md.
7.188 kr./år

800 kr./md.
9.600 kr./år

999 kr./md.
11.988 kr./år

1.199 kr./md.
14.388 kr./år

1.499 kr./md.
17.988 kr./år

650.001 –
800.000

799 kr./md.
9.588 kr./år

1.200 kr./md.
14.400 kr./år

1.399 kr./md.
16.788 kr./år

1.499 kr./md.
17.988 kr./år

1.999 kr./md.
23.988 kr./år

5.111 kr.

5.111 kr.

5.111 kr.

8.943 kr.

10.221 kr.

26 år+

Selvrisiko

30 år+

26-29 år

22-25 år

Tilvalg
22-25 år

18-21 år

Selvrisikosikring

55 kr/md.
663 kr./år

64 kr./md.
765 kr./år

72 kr./md.
867 kr./år

Parkeringsskade

47 kr./md.
561 kr./år

55 kr/md.
663 kr./år

60 kr./md.
714 kr./år

Førerplads

26 kr./md.
306 kr./år

26 kr./md.
306 kr./år

26 kr./md.
306 kr./år

Afleveringskasko

65 kr./md.
780 kr./år

65 kr./md.
780 kr./år

65 kr./md.
780 kr./år

* Forsikringsprisen er inkl. skatter og afgifter. Beløbene er ekskl. opkrævningsgebyr svarende
til 9,50 kr. pr. betaling til Betalingsservice og garantifondsbidrag på 40 kr.

18-21 år

Codan
Gammel Kongevej 60
1790 København V
T 33 55 25 70
codan.dk

Vil du vide mere?
Tal med din forhandler, eller kontakt
Codan direkte.
Send en mail på 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. Du kan kun købe bilforsikringen, hvis du ikke
er opsagt af andre selskaber, ikke er i restance eller registreret i RKI. Vi dækker med de forbehold og undtagelser,
der følger af policetekster og forsikringsbetingelser. Se forsikringsbetingelserne på fcacapital.dk.
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