
LEASING SUPER ER ET TILVALG TIL KASKOFORSIKRINGEN 
OG KAN KUN KØBES HOS DIN MINI FORHANDLER.

TILBAGELEVERINGSFORSIKRING
– EN DEL AF LEASING SUPER.

Vælg den rigtige bilforsikring, så den også dækker 
småskader, når du afleverer din privatleasede MINI. 
Er min bil nu i god nok stand, når jeg skal levere den 
tilbage, eller kommer der en dyr regning for skader og 
skrammer? Med Leasing Super slipper du for at bekym-
re dig om ekstraregninger. Leasing Super er et tilvalg til 
din kaskoforsikring, som bl.a. dækker reparation af 
eventuelle småskader, når leasingbilen skal afleveres.

Leasing Super med Tilbageleveringsforsikring.
Dækningen omfatter skader, der ikke er dækket af bilens- 
kaskoforsikring, og som hver især kan udbedres for op 
til 5.000 kr. og med en samlet erstatning på alle skader 
på maks. 25.000 kr.
•  Den samlede selvrisiko ved Tilbageleveringsforsik- 
   ringen er på 5.000 kr. uanset antallet af skader.
•  Leasingperioden skal være mellem 12 og 36 mdr., og 
   bilen må ikke have kørt mere end 120.000 km på til- 
   bageleverings tidspunktet.
•  Dækker også ved leasingaftaler afbrudt før udløb, men 
   kun leasingaftaler, som har været aktive i min. 12 mdr.

Dækningen omfatter ikke: 
•  Rengøring eller polering af bilen i forbindelse med  
   tilbagelevering.
•  Skader på bilens interiør forvoldt af dyr.
•  Meddækket udstyr, som er afmonteret midlertidigt  
   eller permanent.
•  Bilværktøj og biltilbehør.

Flere fordele med Leasing Super.
Med MINI PrivatLeasing er der flere fordele ved at ud-
vide bilens kaskoforsikring med Leasing Super. Ud over 
tilbageleveringsdækningen får du også følgende fordele:
•  Bliver din leasede bil totalskadet eller stjålet, dækker    
   forsikringen helt eller delvist den førstegangsbetaling, 
   du har betalt for den leasede bil. Forsikringen dækker 
   op til 25.000 kr. det første år efter bilens første ind- 
   registrering. Derefter falder beløbet for hvert år, der   
   går efter første indregistrering.
•  Skal din leasede bil på værksted for at få repareret en   
   skade, eller bliver bilen stjålet, får du en erstatningsbil 
   til rådighed. Du har erstatningsbilen i op til fem uger, 
   medmindre din bil bliver fundet.



Er Tilbageleveringsforsikring en separat tillægsækning?
Nej, Tilbageleveringsforsikring er en del af Intro Super 
dækningen.

Er der et maks. på antal skader, der kan anmeldes?
Nej, dog maks. skader for 25.000 kr.
 
Hvor meget må den enkelte skade maks. koste at udbedre?
5.000 kr.

Skal der betales selvrisiko pr. skade?
Nej, kun én selvrisiko af 5.000 kr. ved anmeldelse af                       
småskader ved tilbagelevering.

Dækker Tilbageleveringsforsikring også omkost-
ninger til polering, rengøring og klargøring?
Nej, forsikringen dækker kun skader, som er omfattet 
af bilens kaskodækning.

Gælder Tilbageleveringsforsikringen, hvis en leasing- 
aftale afbrydes før tid?
Ja, såfremt aftalen har været gældende i min. 12 mdr.

Kan Tilbageleveringsforsikringen tegnes senere, hvis
jeg ombestemmer mig?
Ja, i op til tre mdr. efter at forsikringen er tegnet.

Er der en månedlig merpris for Tilbageleverings-
forsikring? 
Nej, Tilbageleveringsforsikring indgår i Intro Super 
uden merpris.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL.


