Rabatten
a
gäller barn
i bilhalle

RÄTT FÖRSÄKRAD
från dag 1

Vi har ett riktigt bra erbjudande till dig. När du
väljer vårt unika försäkringssamarbete med din
bilhandlare får din bil nämligen inte bara rätt
skydd till ett rabatterat pris. Du vet också att den
rullar tryggt och säkert i ett helt år, utan att du
behöver lyfta ett finger från ratten.

If i samarbete med:

En förmånligare bilaffär!
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Vårt erbjudande gäller här och nu. I bilhallen. Du köper försäkringen av din bilhandlare,
kör iväg med en tryggt försäkrad bil, och kan ägna dig åt andra saker än att fundera
över försäkringen. Det kallar vi för en smidig bilaffär!

LISTAN MED DINA FÖRMÅNER ÄR LÅNG.
Vi vill göra livet med bil så enkelt som möjligt för dig. Du får snabb hjälp dygnet runt om olyckan
är framme, och vi ser alltid till att skadehanteringen går så smidigt som möjligt. I försäkringen ingår
också många värdefulla förmåner. Här är några exempel:
Vi reparerar alltid med originaldelar hos en auktoriserad verkstad. Det håller uppe bilens
andrahandsvärde.
Personbilar får maskinskadeförsäkring i 8 år eller upp till 15 000 mil. För lätt lastbil gäller
8 år eller upp till 12 000 mil.
Du får förmånlig rabatt på försäkringar hos If Skadeförsäkring.

DET SKYDD DU BEHÖVER. VARKEN MER ELLER MINDRE.
Du väljer själv vilka tilläggsförsäkringar du vill ha så att skyddet, och priset, anpassas efter just
dina behov. Med Stor Bilextra får du till exempel 75 % av hyrbilskostnaden betald vid reparation
och ingen självrisk vid djurkollision. En Drulleförsäkring täcker saker som förlorad bilnyckel och
skador på bilens inredning. Din bilhandlare kan berätta mer om våra tilläggsförsäkringar.
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Försäkringen är ett samarbete mellan Kamux och If Skadeförsäkring AB (publ), Barks väg 15, 106 80 Stockholm.

