Via Biler Forsikring
Få tryghed via bilforsikring
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Find din forsikringspris
Gå direkte ind på vores elitetrin, hvis du er over 26 år og har kørt uden skader de
seneste 3 år. Er det ikke tilfældet, kan du finde din pris i kolonnen med din alder. *
Bilens nyværdi

26 Elite

Din alder:
30+

Din alder:
26-29

Din alder:
22-25

Din alder:
18-21

Op til 120.000

319 kr./md.
3.828 kr./år

407 kr./md.
4.886 kr./år

638 kr./md.
7.654 kr./år

821 kr./md.
9.851 kr./år

1.167 kr./md.
14.008 kr./år

120.001-200.000

357 kr./md.
4.283 kr./år

448 kr./md.
5.376 kr./år

704 kr./md.
8.450 kr./år

903 kr./md.
10.830 kr./år

1.274 kr./md.
15.286 kr./år

200.001-300.000

418 kr./md.
5.013 kr./år

524 kr./md.
6.293 kr./år

829 kr./md.
9.952 kr./år

1.054 kr./md.
12.653 kr./år

1.466 kr./md.
17.595 kr./år

300.001-450.000

503 kr./md.
6.041 kr./år

632 kr./md.
7.584 kr./år

1.007 kr./md.
12.086 kr./år

1.268 kr./md.
15.214 kr./år

1.730 kr./md.
20.762 kr./år

450.001-650.000

619 kr./md.
7.434 kr./år

778 kr./md.
9.331 kr./år

1.247 kr./md.
14.966 kr./år

1.557 kr./md.
18.683 kr./år

Ikke mulig

650.001-800.000

709 kr./md.
8.513 kr./år

891 kr./md.
10.687 kr./år

1.435 kr./md.
17.226 kr./år

1.780 kr./md.
21.365 kr./år

Ikke mulig

800.001-1.000.000

771 kr./md.
9.246 kr./år

967 kr./md.
11.607 kr./år

1.565 kr./md.
18.777 kr./år

1.932 kr./md.
23.180 kr./år

Ikke mulig

* Priser inkluderer 30.000 km./år. Priser gælder fossilbiler med op til 260 HK og Hybrid-/elbiler med op til 350 HK. Bilens nyværdi er inkl. afgifter.

Alder

26 Elite

Din alder:
30+

Din alder:
26-29

Din alder:
22-25

Din alder:
18-21

Selvrisiko

5.111 kr.

5.111 kr.

5.111 kr.

8.943 kr.

10.221 kr.

Pris for tilvalgsdækninger
Alder

26 Elite

Din alder:
30+

Din alder:
26-29

Din alder:
22-25

Din alder:
18-21

Selvrisikosikring

58 kr./md.
696 kr./år

58 kr./md.
696 kr./år

58 kr./md.
696 kr./år

128 kr./md.
1.536 kr./år

128 kr./md.
1.536 kr./år

Vejhjælp

29 kr./md.

29 kr./md.

29 kr./md.

29 kr./md.

29 kr./md.

Parkeringsskadedækning

70 kr./md.
840 kr./år

70 kr./md.
840 kr./år

70 kr./md.
840 kr./år

142 kr./md.
1.704 kr./år

150 kr./md.
1.800 kr./år

Afleveringskasko

53 kr./md.
636 kr./år

53 kr./md.
636 kr./år

53 kr./md.
636 kr./år

53 kr./md.
636 kr./år

53 kr./md.
636 kr./år

Tillæg for påhængsvogn
(vejhjælp)

7 kr./md.
84 kr./år

7 kr./md.
84 kr./år

7 kr./md.
84 kr./år

7 kr./md.
84 kr./år

7 kr./md.
84 kr./år

Ung fører

21 kr./md.
252 kr./år

21 kr./md.
252 kr./år

21 kr./md.
252 kr./år

21 kr./md.
252 kr./år

21 kr./md.
252 kr./år

Lav selvrisiko (sænkes til 3.861
kr. i stedet for 5.111 kr.)

10% af årlig
præmie

Ikke muligt

Ikke muligt

Ikke muligt

Ikke muligt

Tilkøb af fri kilometer

15% af årlig
præmie

15% af årlig
præmie

15% af årlig
præmie

15% af årlig
præmie

Ikke muligt fra
450.000 kr. 1.000.000 kr.

Det får du med Via Biler Forsikring
Ansvar
Via Biler Forsikring dækker det juridiske ansvar for
skader på personer og ting, som er sket ved brug
af bilen (gælder også ved tilkoblet camping- eller
påhængsvogn).

et af vores autoriserede værksteder. Det er vigtigt
at få din bil repareret efter dit bilmærkes forskrifter
efter et uheld. Derfor bruger vi så vidt muligt nye og
originale reservedele. Det har stor betydning for både
sikkerheden og den generelle salgsværdi af din bil.

Kasko
Via Biler Forsikring dækker kørselsskade, påkørsel,
hærværk, tyveri, røveri, brand, lynnedslag, eksplosion,
nedstyrtende genstande, selve køretøjet, almindeligt
udstyr samt ét års nyværdierstatning. Derudover
dækker forsikringen særligt udstyr som fx bilradio og
CD-afspiller, ekstralygter, højttalere, navigationsanlæg, letmetalfælge, tuningsudstyr, skørter og spoiler.

På vores autoriserede værksteder reparerer specialuddannede teknikere din bil efter fabrikkens forskrifter.
Vores teknikerne kender din bil til mindste detalje
og ved præcis, hvor der må – og ikke må – skæres i
karosseriet. Teknikernes viden og erfaring sikrer, at
din bil er i ligeså sikker og forsvarlig stand, som den
var inden din skade.

Førerpladsdækning
Med en Kasko får du desuden udbetaling til føreren
af bilen ved uheld som ved en ulykkesforsikring, tabt
erhvervservne samt svie og smerte.
Ingen automatisk prisstigning ved skade
– hvis du er fyldt 26 år
Prisen stiger ikke automatisk efter en skade, hvis
du er fyldt 26 år.
Autoriseret Via Biler-værksted
Med en Via Biler Forsikring bliver din bil repareret på

Vi vasker og støvsuger naturligvis også din bil, inden
vi aﬂeverer den tilbage til dig.
Fri lånebil inkl. fri kilometer
Vi stiller en gratis lånebil til din rådighed, når din bil
bliver repareret. Lånebilen kan være til rådighed dagen
før en planlagt reparation og frem til, at reparationen
af din bil er færdig. Lånebilen er maks. til din rådighed
i 21 dage, og der er en selvrisiko på 5.000 kr.
Månedlig eller årlig betaling
Vælg frit, om du vil betale din Via Biler Forsikring
løbende hver måned eller samlet én gang om året.

Tilkøbsdækninger til Via Biler Forsikring
Selvrisikosikring
Med Selvrisikosikring skal du bl.a. ikke betale selvrisiko,
hvis du får følgende skader:
Skader på bilens ruder, spejlglas, spejlhus og
lygteglas. Glas- og soltage er ikke omfattet.
Skader pga. tyveri, røveri og hærværk.
Skader pga. brand, eksplosion og lynnedslag.
Skader, hvor den ansvarlige for skaden ikke er i
stand til at betale skadebeløbet.
Ved udskiftning af forruden gælder en selvrisiko på 1632 kr. (2022-pris).
Afleveringskasko (ifm. leasing)
Vælger du aﬂeveringskasko, får du dækket skader
under 5.000 kr. og for i alt 25.000 kr.

Aﬂeveringskaskoen har kun én enkelt selvrisiko på
5.000 kr.
Det betyder, at du kan få dækket ﬂere småskader
samlet – uden at skulle betale selvrisiko ﬂere gange.
Ung fører
Forsikringstagers hjemmeboende børn under 26 år
optjener op til 3 års anciennitet ved skadefri kørsel.
Ancienniteten kan overføres til børnenes egen
bilforsikring hos Codan forsikring i indtil 3 år efter
optjeningen af anciennitet.
Hvis der sker en skade, mens bilen føres af forsikringstagers barn, opkræves der ikke forhøjet selvrisiko,
selv om barnet er under 26 år.

viabiler.dk

Vejhjælp – kom hurtigt videre
Med Vejhjælp får du blandt andet:
Autohjælp på stedet – f.eks.
starthjælp, brændstofudbringning, hjulskifte og døroplukning.
Bugsering af bilen til valgfrit
værksted eller bopæl, hvis bilen
ikke kan repareres på stedet.
Transport af dig samt eventuelle
medpassagerer til f.eks. værksted eller bopæl.
Hjemkørsel af dig, eventuelle
passagerer og den forsikrede
bil, hvis du bliver akut syg eller
skadet og ikke kan køre bil.

Vejhjælp

Trækkrogsdækning

29 kr./md.

7 kr./md.

Vil du høre mere om
Via Biler Forsikring?
Spørg os i dit lokale bilhus eller ring til os
alle hverdage mellem kl. 08-18 på 33 55 40 60
Kom i kontakt med Via Biler

viabiler.dk

87 47 11 00

Via Biler Forsikring udbydes i samarbejde med Codan Forsikring A/S, CVR 41963948, Gl. Kongevej 60, 1790 København
V. Du kan kun købe bilforsikringen, hvis du ikke er opsagt af andre selskaber, ikke er i restance eller registreret i RKI. Forsikringsprisen er inkl. skatter og afgifter. Beløbene er ekskl. opkrævningsgebyr svarende til 9,50 kr. pr. betaling til Betalingsservice samt garantifondsbidrag på 40 kr. Der dækkes med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster og
forsikringsbetingelser. Se forsikringsbetingelserne på codan.dk. Vi tager forbehold for trykfejl.

viabiler.dk

