
Forsikring af bilflåden 
hos LeasePlan

What’s next?



Lad LeasePlan forsikre jeres bilflåde 
LeasePlans forsikringsselskab Euro Insurances DAC tilbyder nogle af de mest attraktive forsikrings- 
løsninger på markedet, der gør det trygt at sende virksomhedens bilflåde på vejene.

Vores forsikringsløsning er fleksibel, nem og sparer din virksomhed både tid og penge. Her er blot nogle af for-
delene:

•	 24 timers service alle dage året rundt
•	 Hurtig hjælp, så føreren straks er tilbage på vejen igen
•	 Fast pris uanset mærke og model op til en værdi af kr. 750.000
•	 Præmien opkræves som del af leasingydelsen hver måned.
•	 Ingen helårlig aconto-opkrævning af forsikringspræmien med efterfølgende regulering
•	 Anhængertræk er medforsikret uden merberegning
•	 Der er ingen begrænsninger ift. antal kørte km pr. år
•	 Momsfradrag på en del af forsikringsydelsen for varebiler ejet af LeasePlan
•	 Mulighed for individuelle løsninger fx i forbindelse med selvrisiko

Forsikret hele vejen rundt
Forsikringen indeholder:

•	 Ansvars- og førerulykkesforsikring
•	 Kaskoforsikring - inkl. brand, tyveri, hærværk og assistance i udlandet fra SOS
•	 GAP-dækning på biler ejet af LeasePlan, så du undgår at stå tilbage med et tab efter en totalskade på bilen. 

Forsikringen dækker den eventuelle difference mellem den aktuelle markedsværdi og den restbogførte værdi

Ekstra sikkerhed
med tilvalgsdækninger
Du har mulighed for at tilvælge andre relevante 
forsikringer, som fx:

Afleveringsforsikring
Med en afleveringsforsikring undgår din virksomhed 
at skulle betale for eventuelle småskader, når leasin-
gaftalen ophører. Afleveringsforsikringen dækker op til 
kr. 20.000 for skader, der ikke kan tilskrives normal  
slitage og brug.

Glasforsikring
Med en glasskadedækning undgår I store uforudsete 
udgifter i forbindelse med skader på bilens glas. Når man 
har tegnet glasforsikring, er der kr. 1.000 i selvrisiko ved 
rudeskift og ingen selvrisiko ved reparation i henhold til 
forsikringsbetingelserne.

Spørgsmål?
Du er selvfølgelig altid velkommen til at ringe til vores 
forsikringsafdeling på 3673 8399, sende en e-mail til 
forsikringdk@leaseplan.dk eller tage fat i din account 
manager.
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