Topdanmark og Sydbank
Sydbank og Topdanmark har indgået
et samarbejde om en attraktiv bilforsikring,
når

I leaser jeres biler gennem Sydbank Leasing.

Topdanmark
og Sydbank
Sydbank og Topdanmark har
et samarbejde om en attraktiv
bilforsikring, når I leaser jeres biler
gennem Sydbank Leasing.

Sydbank tilbyder bilforsikring
gennem Topdanmark
Topdanmark tilbyder i samarbejde med Sydbank Leasing en skræddersyet bilforsikring med gode dækninger til en
attraktiv pris. Forsikringen er med fast præmie, uanset din skadehistorik.

Priser pr. år (2021)
Selvrisiko

Person- og varebiler
med værdi på højst
600.000 kr.

Standarddækning: Inkl. udvidet
Ansvar, kasko og glasforsikring
førerulykke

5.000 kr.

4.716 kr.

Inkl. afleveringsforsikring

Inkl. udvidet
glasforsikring
og afleveringsforsikring

5.436 kr.

5.484 kr.

6.204 kr.

Person- og varebiler
med værdi på højst
5.000 kr.
6.144 kr.
6.864 kr.
Ved
person- og
900.000
kr.varebiler med en nyværdi over 750.000 kr. kontakt venligst Sydbank Leasing.

6.912 kr.

7.632 kr.

Vi gør det nemt at forsikre din bil

Tilvalgsdækninger

Du betaler forsikringen hver måned sammen med din
leasingydelse. Så er det hele samlet ét sted.

•

Udvidet glasforsikring
Tilvalgsdækningen dækker udskiftning af ruder,
sidespejle og lygteglas med en selvrisiko på kun
1.500 kr. Der er ingen selvrisiko ved reparation af
ovenstående.

•

Afleveringsforsikring
Tilvalgsdækningen dækker blandt andet afleveringsskader. Ved skader under 6.000 kr. (højst
25.000 kr. i alt) skal du kun betale én selvrisiko.
Forsikringen skal løbe i mindst tre år og kan kun
købes, hvis du har en operationel leasingaftale.

Lovpligtig motoransvarsforsikring
Forsikringen dækker med op til 129 mio. kr. ved persoskader og op til 26 mio. kr. ved tingskader
Kaskoforsikring inkl. GAP-dækning
Forsikringen dækker alt, der ikke er undtaget i vilkårene,
transport til valgfrit værksted efter en skade og GAPdækning. Med en GAP-dækning undgår du at stå tilbage
med et tab efter en totalskade på bilen. Du får dækket
differencen mellem bilens markedsværdi og den bogførte
restværdi (hvis du har en operationel leasingaftale).

Kontakt os og hør mere
Førerulykke
Forsikringen dækker med op til 628.000 kr., hvis bilens
fører får varigt mén efter en ulykke.

Hvis du har spørgsmål eller vil høre mere om dine
muligheder, kan du kontakte Sydbank Leasing på
74 37 45 58 eller bilgruppen@sydbankleasing.dk.

53324 01.21 CVR-nr. 78416114

* Ved person- og varebiler med en værdi over 900.000 kr. kontakt venligst Topdanmark for tilbud.

