HOS CITROËN FÖRSÄKRING FÅR DU ALLTID LITE MER
BÄST VILLKOR JÄMFÖRT MED KONKURRENTER

VÅRA TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR
INGÅR KOSTNADSFRITT I RULLA-UT FÖRSTA TVÅ VECKORNA!

Värde & villkor

Citroën Försäkring

Trygg Hansa

Länsförsäkringar

Folksam

STOR BILEXTRA
75 % av hyrbilskostnaden vid reparation och
självriskbefrielse vid djurkollision.

Vid vagnskada:
- 3 000 kr självriskförmån *
Ny bil vid totalskada **

Om fordonet ägs privat 395 kr/år
Om fordonet ägs av juridisk person 595 kr/år

2 år / 4000 mil

Totalskada äldre bil:
marknadsvärdet + 20 % **
Originallarm = 1 000 kr självrisk ***
(annars är självrisken 2 500 kr)

100 % i 4 år

Avdrag 10 % per år

Avdrag 10 % per år

Avdrag 10 % per år

Full ersättning för fabriksmonterad
elektronisk utrustning

DRULLE – ALLRISK FÖR BIL
Ersätter bl a förlorad bilnyckel och skador på bilens
interiör, innefattar även "plötslig händelse".
Om fordonet ägs privat 225 kr/år
Om fordonet ägs av juridisk person 425 kr/år

Extraskydd transportbilar ****
* Vid skada som ersätts av Vagnskadegaranti sänks självrisken med 3 000 kr.
** Gäller enbart personbilar.
*** Gäller vid invändig stöld. Vid stöld av bil gäller 0 kr (om startspärr finns).
**** Ersättning med upp till 50 000 kr vid skada på fast inredning såsom skåp, hyllor, lådor och hurtsar.

Alltid originaldelar – alltid hos auktoriserad Citroënverkstad
• Vi kompromissar inte med din säkerhet eller körupplevelse.
• Spelar stor roll för bilens andrahandsvärde.

Bra rabatter – tack vare Citroën
• Kostnadsfri Rulla-ut försäkring och rabatt på årspremien när du köper bilen hos en auktoriserad Citroën-återförsäljare.
• Upp till 27 % rabatt på hem/villaförsäkring hos If.
citroenforsakring.se

ANDRA VALBARA TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR
INGEN SJÄLVRISK VID DJURKOLLISION
Ingen självrisk om du krockar med något djur
(gäller alla djur, inte bara vilt).

Pris 90 kr/år

OMTANKE – PRIVAT SJUKVÅRD
Privat sjukvårdsförsäkring vid trafikolycka
– för dig och alla passagerare.

Pris 295 kr/år

FÖRAR- OCH PASSAGERAROLYCKSFALL
Ersätter medicinsk invaliditet och dödsfall
utöver vad trafikförsäkringen ersätter.

Pris 230 kr/år

SÅ FUNGERAR CITROËN FÖRSÄKRING RULLA-UT
BILEN ÄR FÖRSÄKRAD
I TVÅ VECKOR

› Halvförsäkring (ger skydd som
›

Helförsäkring med Vagnskadegaranti).
Äldre bilar får Helförsäkring.
Stor Bilextra + Drulleförsäkring ingår
för extra skydd.

› Kostnadsfritt 14 dagar fr o m dagen
bilen hämtas ut, utan förpliktelser.

Så når du Citroën Försäkrings
återförsäljarsupport
• Tel: 0770-770 800 (vard. 8.00-16.45)
• E-post: afsupport@if.se

citroenforsakring.se
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BRA ERBJUDANDE OM
FORTSATT FÖRSÄKRING

› Landar inom en vecka.
› Erbjudandet du har fått inkluderar inte
några tilläggsförsäkringar, om du inte
valt det hos din återförsäljare.

› Unik rabatt, tack vare att bilen är köpt

hos auktoriserad Citroën-återförsäljare.
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INGA FÖRPLIKTELSER,
MEN EN SKYLDIGHET

› Frivilligt att betala det rabatterade
›

erbjudandet om förlängning; blir då
försäkrad i ett år från dag 15.
Annars behövs minst trafikförsäkring
i annat bolag från dag 15 för att
undvika trafikförsäkringsavgift till
Trafikförsäkringsföreningen (TFF).
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MÖJLIGHET ATT SJÄLV
PÅVERKA PRIS OCH SKYDD

› Rätt uppgifter påverkar priset, t ex
körsträcka.

› Möjlighet att lägga till tilläggsförsäkringar.

› Rabatt på övriga försäkringar hos If.
› För att påverka pris eller skydd ska

kunden själv kontakta Citroën
Försäkring på telefon 08-541 706 20,
eller via citroenforsakring.se/rulla-ut

”Citroën Försäkring är ett samarbete mellan Citroën Sverige AB
och If Skadeförsäkring AB. Vi är experter på din bil, och är dessutom
enkla att ha att göra med.”

CI-1706-064 Inhouse

1

