
DIN MINI ER FØDT MED 1 MÅNEDS 
GRATIS MINI FORSIKRING.

Opnå flere fordele med If kundefordelsprogram – læs mere i denne brochure  >>



FÅ RABAT OG UNIKKE FORDELE  
MED IF FORDELSPROGRAM
Når du forsikrer din bil, dit indbo eller dit hus, bliver du automatisk  
fordelskunde. Du får rabat op til 15% rabat på dine øvrige forsikringer.

SELVRISIKOOPSPARING
Samtidig sparer du penge op på en selvrisikoopsparing, som du kan bruge 
til at betale din selvrisiko med, hvis du skulle få en skade. Du får indsat 
100, 200 eller 500 kroner årligt, alt efter hvilke forsikringer du har.  
Læs mere på if.dk

DU FÅR 1 MÅNEDS 
GRATIS BILFORSIKRING,  
NÅR DU KØBER EN MINI.

1. 2. 3.Forhandleren  
opretter forsikringen.

Du kontaktes af Mini Forsikring 
inden for den første måned.

Din forsikring  
tilpasses dit behov.

Kører du skadesfrit i 1 måned forærer vi dig min. 4 års anciennitet, 
og er du over 30 bliver du elitebilist.

DÆKNINGER KØB ELLER LEASING

Ansvarsforsikring (lovpligtig). ✓

Kaskoforsikring inkl.:
•  Lånebil ved reparation af skade
•  Reparation af stenslag på forrude (0 kr. i selvrisiko)
•  Udskiftning af forrude (1.500 kr. i selvrisiko)

✓
✓
✓

Selvrisiko 6.000 kr. den første måned
Hvis du får en skade, er det forsikringsvilkårene og policen, der gælder.



Forsikringsformidler og forsikringsgiver
Autoriserede Mini-forhandlere er forsikringsformidlere for:
If Skadeforsikring, filial af  
If Skadeförsäkring AB (publ.) Sverige.
Stamholmen 159, 2650 Hvidovre
CVR-nr.: 24 20 32 12. 
Svensk reg. nr. (Finansinspektionen): 516401-8102

Forsikringsformidlerens navn og adresse fremgår af  
købsdokumentet for bilen.

Agentregister
Forsikringsformidleren er registeret i Finanstilsynets 
offentlige register over virksomheder,  
der har fået tilladelse som forsikringsdistributør.  
Du kan finde registeret på www.finanstilsynet.dk.

Hvis du vil klage
Du kan læse om klagemuligheder og Ifs uafhængige 
klageinstans, Kundeombudet, på www.if.dk/kundeombud

Aflønningsform
If betaler provision til forsikringsformidleren for formidling af 
forsikringer. 

Garantifonden
If Skadeforsikring er omfattet af Garantifonden  for skadefor-
sikringsselskaber. Du kan læse mere på www.if.dk/garantifond

Hold dig opdateret
Har du valgt at få nyheder om dine forsikringer, relevant info 
om samarbejdspartnere og gode råd til at undgå skader, hører 
du fra os ca. 1-2 gange om måneden på mail eller sms.  
Du kan altid afmelde på if.dk.

Har du spørgsmål, så ring til os 
på telefon 70 12 12 85.


