Euro Insurance – fakta og fordele
Hvad tilbyder Euro Insurance?
Euro Insurance tilbyder en forsikring, som indeholder en kombineret ansvars- og kaskoforsikring, herunder
brand og tyveri.
Panthaverdeklaration er ikke nødvendig.
I forsikringen er indeholdt førerulykkeforsikring, hvilket vil sige, at forsikringen ved eneuheld dækker på samme
måde, som hvis der havde været en ansvarlig modpart indblandet i skaden.

Læs Førerulykkesforsikring tillæg 1.1 under Forsikringsbetingelser på sydbankleasing.dk
Fordelen ved Euro Insurances
Forsikringen indeholder også GAP-dækning – gælder dog kun operationelle aftaler.
(GAP er en forkortelse af Guaranteed Auto Protection, og betyder kort fortalt, at i tilfælde, hvor en bil
totalskades eller stjæles, svarer erstatningen som minimum til den nedskrevne restværdi. Det betyder, at en ny
leasingaftale blot kan indgås og ny bil bestilles uden tab).
Evt. over-/underkørte kilometer m.m. opgøres særskilt, idet de ikke indgår i forsikringsdækningen.
Den helårlige præmie opkræves månedsvis sammen med leasingafgiften og er inkl. miljøbidrag, garantifond,
stempel og statsafgift. Når en bil afmeldes, stopper forsikringen på den pågældende bil på samme tidspunkt.
Der vil således ikke blive opkrævet a conto præmie med efterfølgende regulering. For forsikringen gælder ingen
øvre grænse for maks. antal kørte km pr. år.
Fastmonteret udstyr er omfattet af forsikringen, hvis udstyret fremgår af leasingaftalen. Til sammenligning har
flere forsikringsselskaber en begrænset sum til dækning af ekstraudstyr på eks. 5.000 kr.

Priser
Præmien er pt 5.126 kr årligt med tilhørende selvrisiko på 5.000 kr. pr. skade. Den oplyste
præmie er inklusive statsafgift, stempel m.v. Præmien indeksreguleres hvert år pr. 1. januar.
Prisen er fast uanset førers anciennitet, alder, bopæl, valg af bilmærke og model (dog maks. værdi 750.000 kr.).
Personbiler skal være monteret med trackingenhed, når værdien er højere end 600.000 kr. inkl. moms og
udstyr.
Glasskadeforsikring kan nemt tilvælges for blot en merpris på 70 kr. per måned. Der er ingen selvrisiko ved
reparation af stenslag og kun 1.000 kr. i selvrisiko ved udskiftning af ruden.
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