RENAULT COMPLETE
FORSIKRING
Til finansiering eller leasing via Renault Finans*
Få de bedst dækninger samt fast lav pris på din erhvervsbil
med Renault Forsikring.
Dine fordele med Renault Complete Forsikring:
• Fast lav pris på bilforsikring i op til 8 år
• Ingen kilometerbegrænsning
• Forrudedækning med kun 1.500 kr. i selvrisiko ved udskiftning
• Ved totalskade erstattes bilen svarende til bilens købspris ved
første indregistrering hvis nyere end 3 år
• Motormaskinskadedækning af din finansierede bil i op til 7 år
eller 150.000 km (Bil Super)
• Dækning af førstegangsydelse ved tyveri eller totalskade
• Førerpladsdækning
* Forsikringen kan kun tegnes af personer over 18 år til Renault biler med en alder på maks.
12 mdr. finansieret eller leaset via Renault Finans. Læs mere om dækninger på bagsiden.

Renault Forsikring til gulplade erhvervsbiler:
KATAGORI

Max værdi kr.

Månedlig pris**

Varebiler

<100.000 kr.

413 kr.

Varebiler

<200.000 kr.

492 kr.

Varebiler

<300.000 kr.

511 kr.

Varebiler

<400.000 kr.

544 kr.

Varebiler

<500.000 kr.

609 kr.

**Alle priser er inklusiv moms, miljøbidrag og skadeforsikringsafgift til staten.

Selvrisiko: CVR: 5.000 kr.
• Lav selvrisiko ved udskiftning af forrude 1.500 kr.
• Ved trinbelastende skade nr. 2 inden for 12 måneder tillægges
5.000 kr. oven i kundens selvrisiko.
• Tillægget bortfalder igen efter 12 måneder uden skader.
If Skadeforsikring er omfattet af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. Læs mere på if.dk/garantifond

FORSIKRING

Finansiering*

Leasing**

Ansvarsforsikring (lovpligtig)

✓

✓

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.

✓

✓

Kasko Plus dækker:
• dig som fører af bilen ved eneuheld
• ved påkørsel af større dyr (fx ræv og rådyr) nedsættes din selvrisiko med 3.000 kr.
og ingen fald i trin.

✓

✓

Bil Super dækker:
• erstatning af bil til fakturapris i 36 mdr. ved totalskade
• erstatning af bil til handelspris + 15 % ved tyveri
• dækker pludseligt opståede skader på motor og gearkasse
• lånebil ved totalskade og tyveri ved egen bil op til 35 dage.

✓

Leasing Super dækker:
• refusion af førstegangsydelse
• lånebil ved totalskade og tyveri.

✓

GPS
Det er et krav, at en If godkendt GPS-trackere installeres i bilen, som på fuld afgift, har en nypris over 750.000 kr.
(papegøje- og guldplader nyværdi over 450.000 kr.).
Undtagelser
Forsikringer kan ikke købes til kurer, taxi, skolevogne og lign. udlejning uden fører,madudbringning (restauranter osv.)
og enhver form for kørsel mod betaling.

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 skadeforsikringsselskaber.
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 63.
Renault Complete til Erhverv
i samarbejde med If – Se mere på
if.dk/erhverv/partner/renault/complete

If tager forbehold for trykfejl / BD 4231410 / 1121

Forsikringsformidler og forsikringsgiver
Autoriserede Renault-forhandler 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.

