Leasing

Kasko- og ansvarsforsikring
på din varebil og lastbil
Priser 2018
Vi kan gennem Købstædernes Forsikring tilbyde en billig
kasko- og ansvarsforsikring på din leasede vare- og
lastbil, når du har et CVR. Nr.
Din nye eller brugte bil dækkes ind under kategorier
efter bilens nypris (ex. moms).
PRISKATEGORI VAREBILER MAX 3.500 KG
(selvrisiko kr. 5.000,00*)
Op til

kr. 100.000 (ex.moms)

p.t. kr. 419 pr. måned

Mellem kr. 100.000 – kr. 200.000

p.t. kr. 447 pr. måned

Mellem kr. 200.000 – kr. 300.000

p.t. kr. 475 pr. måned

Mellem kr. 300.000 – kr. 400.000

p.t. kr. 522 pr. måned

Mellem kr. 400.000 – kr. 500.000

p.t. kr. 564 pr. måned

Incl. afgift og gebyr til staten

PRISKATEGORI LASTBILER:
(selvrisiko kr. 10.000*)

Præmien opkræves automatisk månedlig sammen med
leasingydelsen, hvorved du slipper for årligt forudbetalt
præmie.
SÅDAN ER DU DÆKKET
•	Fastmonteret udstyr op til kr. 50.000 (ex.moms) vil være
medforsikret, og medregnes under anskaffelsessummen
i forbindelse med udregning af præmieklasse
• Frontrude- og glasdækning selvrisiko kr. 1.500,00
• Ingen præmiestigning ved skader
• Dækker alene transport af egne varer
• Tillægges evt. indeksregulering 1 gang årligt
•	Kan ikke tegnes for branche i post og kurertjenester
uanset årligt kilometer
Har du spørgsmål til forsikringen er du velkommen til at
kontakte Ikano på tlf. nr. 43 55 67 55

Med venlig hilsen

Mellem kr. 0 – kr. 500.000

p.t. kr. 940 pr. måned

Mellem kr. 500.000 – kr. 750.000

p.t. kr. 1.251 pr. måned

Ikano Bank Leasing

Incl. afgift og gebyr til staten
* Selvrisiko forhøjes ved flere skader indenfor 12 mdr. Der henvises til forsikringscertifikat.

VIDSTE DU…
Som leasingkunde har du mulighed for at opnå rabatter på brændstof, kiosk-varer og vask hos Q8 og Circle K?
Ikano Bank leasing kan også hjælpe med leasing af produktionsmaskiner, IT eller andet. Læs mere på
www.ikanobankleasing.dk

