
MINI FORSIKRING.
TIL PRIVATKUNDER I SAMARBEJDE MED IF.



· Vil du sikre din nye bil med højere erstatning ved totalskade?

· Ønsker du en ekstragod glasskadedækning på din forrude?

· Vil du undgå at bekymre dig om buler og småskader, når du leverer din leasingbil tilbage?

Læs mere om de unikke dækninger på de næste sider.

100% ORIGINAL = KVALITET.
MED EN MINI FORSIKRING HENVISES DU ALTID TIL ET AUTORISERET
MINI VÆRKSTED, HVOR DER BENYTTES ORIGINALE RESERVEDELE.
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Læs mere om de unikke dækninger på de næste sider.

100% ORIGINAL = KVALITET.
MED EN MINI FORSIKRING HENVISES DU ALTID TIL ET AUTORISERET
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Ved egen bil

Ved leaset bil

VÆLG MELLEM INTRO KASKO ELLER INTRO SUPER.

Kaskoforsikring.

•   Dækker skader på din bil.
•   Lånebil ved reparation af skade.
•    Reparationer på bilens forrude dækkes med 

indtil 600 kr. uden fald i trin og uden selvrisiko.
•    Udskiftning af bilens forrude dækkes uden fald 

i trin, og selvrisikoen er 1.500 kr.

Bil Super.

•   Højere erstatning ved totalskade.
•   Højere erstatning, hvis bilen bliver stjålet.
•    Dækker pludseligt opståede skader på motor 

og gearkasse.
•   Lånebil ved totalskade og tyveri ved egen bil.

Leasing Super.

•   Refusion af førstegangsbetaling.
•   Lånebil ved totalskade og tyveri.
•   Tilbageleveringsforsikring ved leaset bil.

Kasko Plus.

•   Dækker dig som fører af bilen ved eneuheld.
•   Ved påkørsel af større dyr reduceres selvrisikoen  
    med 3.000 kr., og der er ingen fald i trin.

Ansvarsforsikring (lovpligtig).

INTROFORSIKRING. Intro Kasko Intro Super

SELVRISIKO.
PRIVATKUNDER: 5.000 KR. 

Alle priser er inklusive administrationsgebyr til If samt miljøbidrag og skadesforsikringsafgift til staten. Prisen forudsætter tilmelding 
til Betalingsservice. Ønskes giroopkrævning, koster det 45 kr. pr. betaling.

Bemærk: Har du købt en halvårlig Intro-forsikring, tilbydes månedsbetaling ikke i denne periode.

Intropriserne er gældende i forbindelse med køb af en indtil fem år gammel MINI fra en autoriseret MINI forhandler.

Priser – Privat.

Intro Kasko.

Intro Kasko.

Intro Kasko.

Intro Super.

* Alle ejere/brugere skal være over 40 år.

MOTORKRAFT/HK.

MOTORKRAFT/HK.

MOTORKRAFT/HK.

200-250

200-250

200-250

4.200 kr.

4.200 kr.

2.100 kr.

4700 kr.

4.700 kr.

2.350 kr.

5.500 kr.

5.500 kr.

2.750 kr.

6.000 kr.

6.000 kr.

3.000 kr.

6.900 kr.

6.900 kr.

3.450 kr.

7.400 kr.

7.400 kr.

3.700 kr.

103-136

103-136

103-136

137-199

137-199

137-199

KUNDE UNDER 25 ÅR.
Intropris de første 6 måneder – Privat.

KUNDE OVER 40 ÅR*.

Intropris det første år - Privat (Prisen er for løbende måned + 11 måneder).
Mulighed for månedsbetaling uden merpris.

KUNDE OVER 25 ÅR.
Intropris de første 6 måneder – Privat.

< 103

< 103

< 103

3.400 kr.

3.400 kr.

1.700 kr.

3.900 kr.

3.900 kr.

1.950 kr.Intro Super.

Intro Super.

Bemærk: Denne brochure indeholder ikke alle oplysninger om din MINI Forsikring.
Hvis du får en skade, er det forsikringsvilkårene og policen, der gælder.

Priserne er gældende pr. 1. januar 2017.

EKSTRAUDSTYR.

Udstyr, som er monteret fra fabrik, importør eller forhandler inden 1. registeringsdato, og som fremgår af vognfaktura, er medforsikret 
uden merpris. Tilkøb af eftermonteret ekstraudstyr ud over ovenstående dækkes med indtil 20.000 kr.
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Ansvarsforsikring.
Ansvarsforsikringen er lovpligtig. Dækningen omfatter  
skader, du forvolder på andre og/eller deres ting, når du  
kører i din bil.

Kaskoforsikring.
Kaskoforsikringen dækker skader på din bil ved fx færd-
selsuheld, tyveri, hærværk og brand. Selvrisikoen er på  
5.000 kr. Reparationer på bilens forrude dækkes med op  
til 600 kr. uden selvrisiko og uden fald i trin. Hvis forruden 
skal udskiftes, er selvrisikoen begrænset til 1.500 kr., og  
du falder ikke i trin. Kaskoforsikringen inkluderer også  
redningshjælp i udlandet og retshjælp.

Kasko Plus: Ekstra tryghed bag rattet.
Kasko Plus dækker dig, der sidder bag rattet i bilen, hvis  
der sker et eneuheld. Bilens ansvarsforsikring dækker ikke  
bilens fører ved eneuheld. Derfor er vores Kasko Plus-dækning 
 en ekstra tryghed for dig. Forsikringen omfatter bl.a. erstat-
ning for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste og tab af for- 
sørger. Med Kasko Plus er du også godt dækket ved påkørsel  
af større dyr. Prisen på din forsikring stiger ikke som følge 
 af denne type skade, og derudover reduceres din selvrisiko 
med 3.000 kr.

Bil Super: Undgå uforudsete udgifter.
Ved totalskade ydes der en erstatning svarende til bilens 
købspris ved første indregistreringsdato, hvis bilen er nyere 
end 3 år. Hvis bilen er ældre end tre år, svarer erstatningen  
til handelsprisen plus 15 %. Bliver din bil stjålet, får du lige-
ledes handelsprisen plus 15 % i erstatning, såfremt bilen ikke 
bliver fundet inden for 28 dage. Som noget helt enestående 
dækker Bil Super pludseligt opståede skader – som ikke skyl-
des slitage – på motor og gearkasse, som medfører, at bilen 
ikke kan køre.

Bemærk, at alle serviceeftersyn skal være udført på et auto- 
riseret MINI værksted. Bil Super ophører, når bilen bliver  
syv år, eller når den har kørt mere end 150.000 km.

Lånebil ved Bil Super/Leasing Super.
Med Bil Super/Leasing Super stilles en lånebil til rådighed 
ved forsikringsskader, mens din egen bil er på værksted. 
Lånebilen stilles til rådighed med op til 50 kilometers  
kørsel i Danmark pr. dag. Ved en skade, hvor bilen kan  
repareres, får du en lånebil i hele reparationsperioden.  
Er bilen totalskadet, så den ikke må repareres, får du en  
lånebil i op til 14 dage, så du kan anskaffe en ny bil. Hvis  
din bil bliver stjålet, tilbydes du en lånebil, indtil din bil  
kommer til veje, dog maks. 35 dage.

Leasing Super: Undgå at miste din førstegangsbetaling.
Leasing Super sikrer, at du ikke mister den førstegangs- 
betaling, du betalte ved indgåelse af leasingaftalen, hvis  
din bil bliver totalskadet eller stjålet. Vi kræver kun, at  
bilen er fabriksny, og at leasingaftalen er af min. 12 mdr.s  
varighed. Du får refunderet din førstegangsbetaling med 
maks. 25.000 kr. det første år, 15.000 kr. det andet år,  
10.000 kr. det tredje år og 7.000 kr. det fjerde år. Alle beløb  
er inkl. moms.

Leasing Super med Tilbageleveringsforsikring.
Ved tilbagelevering af bilen dækkes skader, der normalt  
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 Tilbageleveringsforsikringen er på 5.000 kr. uanset  
antallet af skader. Leasingperioden skal være mellem 12  
og 48 mdr., og bilen må ikke have kørt mere end 120.000 
km på tilbageleveringstidspunktet. Dækker også ved aftaler 
afbrudt før udløb, dog skal aftalen være i kraft i min. 12 mdr.

Tilbageleveringsforsikringen gælder kun biler indregistreret 
med hvide nummerplader.

VI HJÆLPER DIG – BARE RING!
Du er velkommen til at kontakte MINI Forsikring, enten på telefon 70 12 12 85 
eller via hjemmesiden nedenfor. Vi har åbent mandag til torsdag kl. 8.30-18.00 
og fredag kl. 8.30-6.00. Vi sidder klar til at hjælpe dig, uanset om du har spørgs-
mål, vil anmelde en skade eller har ændringer til din forsikring. 

Vil du høre om de fordele, du får, ved at købe andre forsikringer hos If, hjælper  
vi også gerne med det. 
www.if.dk/miniforsikring

MINI FORSIKRING.
TILBYDES I SAMARBEJDE MED IF, NORDENS FØRENDE SKADEFORSIKRINGSSELSKAB.



Ansvarsforsikring.
Ansvarsforsikringen er lovpligtig. Dækningen omfatter  
skader, du forvolder på andre og/eller deres ting, når du  
kører i din bil.

Kaskoforsikring.
Kaskoforsikringen dækker skader på din bil ved fx færd-
selsuheld, tyveri, hærværk og brand. Selvrisikoen er på  
5.000 kr. Reparationer på bilens forrude dækkes med op  
til 600 kr. uden selvrisiko og uden fald i trin. Hvis forruden 
skal udskiftes, er selvrisikoen begrænset til 1.500 kr., og  
du falder ikke i trin. Kaskoforsikringen inkluderer også  
redningshjælp i udlandet og retshjælp.

Kasko Plus: Ekstra tryghed bag rattet.
Kasko Plus dækker dig, der sidder bag rattet i bilen, hvis  
der sker et eneuheld. Bilens ansvarsforsikring dækker ikke  
bilens fører ved eneuheld. Derfor er vores Kasko Plus-dækning 
 en ekstra tryghed for dig. Forsikringen omfatter bl.a. erstat-
ning for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste og tab af for- 
sørger. Med Kasko Plus er du også godt dækket ved påkørsel  
af større dyr. Prisen på din forsikring stiger ikke som følge 
 af denne type skade, og derudover reduceres din selvrisiko 
med 3.000 kr.

Bil Super: Undgå uforudsete udgifter.
Ved totalskade ydes der en erstatning svarende til bilens 
købspris ved første indregistreringsdato, hvis bilen er nyere 
end 3 år. Hvis bilen er ældre end tre år, svarer erstatningen  
til handelsprisen plus 15 %. Bliver din bil stjålet, får du lige-
ledes handelsprisen plus 15 % i erstatning, såfremt bilen ikke 
bliver fundet inden for 28 dage. Som noget helt enestående 
dækker Bil Super pludseligt opståede skader – som ikke skyl-
des slitage – på motor og gearkasse, som medfører, at bilen 
ikke kan køre.

Bemærk, at alle serviceeftersyn skal være udført på et auto- 
riseret MINI værksted. Bil Super ophører, når bilen bliver  
syv år, eller når den har kørt mere end 150.000 km.

Lånebil ved Bil Super/Leasing Super.
Med Bil Super/Leasing Super stilles en lånebil til rådighed 
ved forsikringsskader, mens din egen bil er på værksted. 
Lånebilen stilles til rådighed med op til 50 kilometers  
kørsel i Danmark pr. dag. Ved en skade, hvor bilen kan  
repareres, får du en lånebil i hele reparationsperioden.  
Er bilen totalskadet, så den ikke må repareres, får du en  
lånebil i op til 14 dage, så du kan anskaffe en ny bil. Hvis  
din bil bliver stjålet, tilbydes du en lånebil, indtil din bil  
kommer til veje, dog maks. 35 dage.

Leasing Super: Undgå at miste din førstegangsbetaling.
Leasing Super sikrer, at du ikke mister den førstegangs- 
betaling, du betalte ved indgåelse af leasingaftalen, hvis  
din bil bliver totalskadet eller stjålet. Vi kræver kun, at  
bilen er fabriksny, og at leasingaftalen er af min. 12 mdr.s  
varighed. Du får refunderet din førstegangsbetaling med 
maks. 25.000 kr. det første år, 15.000 kr. det andet år,  
10.000 kr. det tredje år og 7.000 kr. det fjerde år. Alle beløb  
er inkl. moms.

Leasing Super med Tilbageleveringsforsikring.
Ved tilbagelevering af bilen dækkes skader, der normalt  
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 Tilbageleveringsforsikringen er på 5.000 kr. uanset  
antallet af skader. Leasingperioden skal være mellem 12  
og 48 mdr., og bilen må ikke have kørt mere end 120.000 
km på tilbageleveringstidspunktet. Dækker også ved aftaler 
afbrudt før udløb, dog skal aftalen være i kraft i min. 12 mdr.

Tilbageleveringsforsikringen gælder kun biler indregistreret 
med hvide nummerplader.

VI HJÆLPER DIG – BARE RING!
Du er velkommen til at kontakte MINI Forsikring, enten på telefon 70 12 12 85 
eller via hjemmesiden nedenfor. Vi har åbent mandag til torsdag kl. 8.30-18.00 
og fredag kl. 8.30-6.00. Vi sidder klar til at hjælpe dig, uanset om du har spørgs-
mål, vil anmelde en skade eller har ændringer til din forsikring. 

Vil du høre om de fordele, du får, ved at købe andre forsikringer hos If, hjælper  
vi også gerne med det. 
www.if.dk/miniforsikring

MINI FORSIKRING.
TILBYDES I SAMARBEJDE MED IF, NORDENS FØRENDE SKADEFORSIKRINGSSELSKAB.



MINI FORSIKRING.
TIL ERHVERVSKUNDER I SAMARBEJDE MED IF.



· Vil du sikre din nye bil med højere erstatning ved totalskade?

· Ønsker du en ekstra god glasskadedækning på din forrude?

Læs mere om de unikke dækninger på de næste sider.

100% ORIGINAL = KVALITET.
MED EN MINI FORSIKRING HENVISES DU ALTID TIL ET AUTORISERET
MINI VÆRKSTED, HVOR DER BENYTTES ORIGINALE RESERVEDELE.



· Vil du sikre din nye bil med højere erstatning ved totalskade?

· Ønsker du en ekstra god glasskadedækning på din forrude?

Læs mere om de unikke dækninger på de næste sider.

100% ORIGINAL = KVALITET.
MED EN MINI FORSIKRING HENVISES DU ALTID TIL ET AUTORISERET
MINI VÆRKSTED, HVOR DER BENYTTES ORIGINALE RESERVEDELE.



SELVRISIKO: 3.000 KR. 

Ved trinbelastende skade nr. 2 inden for 12 måneder tillægges din selvrisiko ekstra 5.000 kr. Tillægget bortfalder igen efter 12 måneder 
uden skader.

Alle priser er inklusive administrationsgebyr til If samt miljøbidrag og skadesforsikringsafgift til staten. Prisen forudsætter tilmelding 
til Betalingsservice. Ønskes giroopkrævning koster det 45 kr. pr. betaling.

Intropriserne er gældende i forbindelse med køb af en indtil fem år gammel MINI fra en autoriseret MINI forhandler.

Forsikringen kan ikke købes til udlejningsbiler, enhver form for kørsel mod betaling som
fx kurer, taxa, Uber og skolevogne og heller ikke til madudbringning (restauranter og. lign.).

Bemærk: Denne brochure indeholder ikke alle oplysninger om din MINI Forsikring.
Hvis du får en skade, er det forsikringsvilkårene og policen, der gælder.

Priserne er gældende pr. 1. januar 2017.

Priser – erhverv op til 3.500 kg.

Kørsel under 30.000 km/år.

Kørsel over 30.000 km/år.

MOTORKRAFT/HK. 200-250

6.100 kr.

6.800 kr.

7.800 kr.

8.700 kr.

9.700 kr.

10.800 kr.

103-136 137-199

ERHVERV.
Intropris det første år (prisen er for løbende måned + 11 måneder).

< 103

5.100 kr.

5.700 kr.

Ved egen bil

Ved leaset bil

INTRO SUPER – ERHVERV.

Kaskoforsikring.

•   Dækker skader på din bil.
•   Lånebil ved reparation af skade.
•    Reparationer på bilens forrude dækkes med indtil 600 kr. uden fald i trin og uden selvrisiko.
•    Udskiftning af bilens forrude dækkes uden fald i trin, og selvrisikoen er 1.500 kr.

Bil Super.

•   Højere erstatning ved totalskade.
•   Højere erstatning hvis bilen bliver stjålet.
•    Dækker pludseligt opståede skader på motor og gearkasse.
•   Lånebil ved totalskade og tyveri ved egen bil.

Leasing Super.

•   Refusion af førstegangsbetaling ved totalskade.
•   Refusion af førstegangsbetaling hvis bilen bliver stjålet.
•   Lånebil ved totalskade og tyveri.
•    Tilbageleveringsforsikring ved leaset bil (gælder kun biler indregistreret med hvide nummerplader).

Kasko Plus.

•   Dækker dig som fører af bilen ved eneuheld.
•    Ved påkørsel af større dyr reduceres selvrisikoen med 3.000 kr., og der er ingen fald i trin.

Ansvarsforsikring (lovpligtig).

INTROFORSIKRING. Intro Super

EKSTRAUDSTYR.

Udstyr, som er monteret fra fabrik, importør eller forhandler inden 1. registeringsdato og som fremgår af vognfaktura er medforsikret 
uden merpris. Tilkøb af ekstraudstyr udover ovenstående dækkes med indtil 20.000 kr.
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Ved trinbelastende skade nr. 2 inden for 12 måneder tillægges din selvrisiko ekstra 5.000 kr. Tillægget bortfalder igen efter 12 måneder 
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til Betalingsservice. Ønskes giroopkrævning koster det 45 kr. pr. betaling.

Intropriserne er gældende i forbindelse med køb af en indtil fem år gammel MINI fra en autoriseret MINI forhandler.

Forsikringen kan ikke købes til udlejningsbiler, enhver form for kørsel mod betaling som
fx kurer, taxa, Uber og skolevogne og heller ikke til madudbringning (restauranter og. lign.).

Bemærk: Denne brochure indeholder ikke alle oplysninger om din MINI Forsikring.
Hvis du får en skade, er det forsikringsvilkårene og policen, der gælder.

Priserne er gældende pr. 1. januar 2017.
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Kørsel under 30.000 km/år.
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INTRO SUPER – ERHVERV.

Kaskoforsikring.

•   Dækker skader på din bil.
•   Lånebil ved reparation af skade.
•    Reparationer på bilens forrude dækkes med indtil 600 kr. uden fald i trin og uden selvrisiko.
•    Udskiftning af bilens forrude dækkes uden fald i trin, og selvrisikoen er 1.500 kr.

Bil Super.

•   Højere erstatning ved totalskade.
•   Højere erstatning hvis bilen bliver stjålet.
•    Dækker pludseligt opståede skader på motor og gearkasse.
•   Lånebil ved totalskade og tyveri ved egen bil.

Leasing Super.

•   Refusion af førstegangsbetaling ved totalskade.
•   Refusion af førstegangsbetaling hvis bilen bliver stjålet.
•   Lånebil ved totalskade og tyveri.
•    Tilbageleveringsforsikring ved leaset bil (gælder kun biler indregistreret med hvide nummerplader).

Kasko Plus.

•   Dækker dig som fører af bilen ved eneuheld.
•    Ved påkørsel af større dyr reduceres selvrisikoen med 3.000 kr., og der er ingen fald i trin.

Ansvarsforsikring (lovpligtig).

INTROFORSIKRING. Intro Super

EKSTRAUDSTYR.

Udstyr, som er monteret fra fabrik, importør eller forhandler inden 1. registeringsdato og som fremgår af vognfaktura er medforsikret 
uden merpris. Tilkøb af ekstraudstyr udover ovenstående dækkes med indtil 20.000 kr.



VI HJÆLPER DIG – BARE RING!
Du er velkommen til at kontakte MINI Forsikring, enten på telefon 70 12 12 85 
eller via hjemmesiden nedenfor. Vi har åbent mandag til torsdag kl. 8.30-18.00 
og fredag kl. 8.30-6.00. Vi sidder klar til at hjælpe dig, uanset om du har spørgs-
mål, vil anmelde en skade eller har ændringer til din forsikring. 

Vil du høre om de fordele, du får, ved at købe andre forsikringer hos If, hjælper  
vi også gerne med det. 
www.if.dk/miniforsikring

MINI FORSIKRING.
TILBYDES I SAMARBEJDE MED IF, NORDENS FØRENDE SKADEFORSIKRINGSSELSKAB.

Ansvarsforsikring.
Ansvarsforsikringen er lovpligtig. Dækningen omfatter  
skader, du forvolder på andre og/eller deres ting, når du  
kører i din bil.

Kaskoforsikring.
Kaskoforsikringen dækker skader på din bil ved fx færd-
selsuheld, tyveri, hærværk og brand. Selvrisikoen er på  
5.000 kr. Reparationer på bilens forrude dækkes med op  
til 600 kr. uden selvrisiko og uden fald i trin. Hvis forruden 
skal udskiftes, er selvrisikoen begrænset til 1.500 kr., og  
du falder ikke i trin. Kaskoforsikringen inkluderer også  
redningshjælp i udlandet og retshjælp.

Kasko Plus: Ekstra tryghed bag rattet.
Kasko Plus dækker dig, der sidder bag rattet i bilen, hvis  
der sker et eneuheld. Bilens ansvarsforsikring dækker ikke  
bilens fører ved eneuheld. Derfor er vores Kasko Plus-dækning 
 en ekstra tryghed for dig. Forsikringen omfatter bl.a. erstat-
ning for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste og tab af for- 
sørger. Med Kasko Plus er du også godt dækket ved påkørsel  
af større dyr. Prisen på din forsikring stiger ikke som følge 
 af denne type skade, og derudover reduceres din selvrisiko 
med 3.000 kr.

Bil Super: Undgå uforudsete udgifter.
Ved totalskade ydes der en erstatning svarende til bilens 
købspris ved første indregistreringsdato, hvis bilen er nyere 
end 3 år. Hvis bilen er ældre end tre år, svarer erstatningen  
til handelsprisen plus 15 %. Bliver din bil stjålet, får du lige-
ledes handelsprisen plus 15 % i erstatning, såfremt bilen ikke 
bliver fundet inden for 28 dage. Som noget helt enestående 
dækker Bil Super pludseligt opståede skader – som ikke skyl-
des slitage – på motor og gearkasse, som medfører, at bilen 
ikke kan køre.

Bemærk, at alle serviceeftersyn skal være udført på et auto- 
riseret MINI værksted. Bil Super ophører, når bilen bliver  
syv år, eller når den har kørt mere end 150.000 km.

Lånebil ved Bil Super/Leasing Super.
Med Bil Super/Leasing Super stilles en lånebil til rådighed 
ved forsikringsskader, mens din egen bil er på værksted. 
Lånebilen stilles til rådighed med op til 50 kilometers  
kørsel i Danmark pr. dag. Ved en skade, hvor bilen kan  
repareres, får du en lånebil i hele reparationsperioden.  
Er bilen totalskadet, så den ikke må repareres, får du en  
lånebil i op til 14 dage, så du kan anskaffe en ny bil. Hvis  
din bil bliver stjålet, tilbydes du en lånebil, indtil din bil  
kommer til veje, dog maks. 35 dage.

Leasing Super: Undgå at miste din førstegangsbetaling.
Leasing Super sikrer, at du ikke mister den førstegangs- 
betaling, du betalte ved indgåelse af leasingaftalen, hvis  
din bil bliver totalskadet eller stjålet. Vi kræver kun, at  
bilen er fabriksny, og at leasingaftalen er af min. 12 mdr.s  
varighed. Du får refunderet din førstegangsbetaling med 
maks. 25.000 kr. det første år, 15.000 kr. det andet år,  
10.000 kr. det tredje år og 7.000 kr. det fjerde år. Alle beløb  
er inkl. moms.

Leasing Super med Tilbageleveringsforsikring.
Ved tilbagelevering af bilen dækkes skader, der normalt  
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 Tilbageleveringsforsikringen er på 5.000 kr. uanset  
antallet af skader. Leasingperioden skal være mellem 12  
og 48 mdr., og bilen må ikke have kørt mere end 120.000 
km på tilbageleveringstidspunktet. Dækker også ved aftaler 
afbrudt før udløb, dog skal aftalen være i kraft i min. 12 mdr.

Tilbageleveringsforsikringen gælder kun biler indregistreret 
med hvide nummerplader.
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