
Volvia Forsikring
Til Volvo Privatleasing via Nordania Finans

Dine fordele med Volvia Forsikring til Volvo Privatleasing:

Volvia Forsikring til Volvo Privatleasing personbiler priser:

• Fast forsikringspris i hele leasing perioden
• Frontrudedækning med lav selvrisiko
• Førerpladsdækning

• Dækning af førstegangsydelse ved tyveri 
 eller totalskade samt Tilbageleverings-
 forsikring (Leasing Super)

* Forsikringen kan kun tegnes af personer over 18 år til Volvo biler med en alder på maks. 12 mdr. som privatleases 
  via Nordania Finans. 

**Alle priser er inklusiv miljøbidrag og skadeforsikringsafgift til staten.

Selvrisiko · 18-24 år >10.000 kr. · 25-29 år >7.000 kr. · 30+ år >5.000 kr.
Ved skade nr. 2 inden for 12 måneder tillægges din selvrisiko ekstra 5.000 kr.
Tillægget bortfalder igen efter 12 måneder uden skader.

If er omfattet af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. Læs mere på if.dk/garantifond

Max værdi kr. Kunder under 25 år pr. md.** Kunder over 25 år pr. md.**

<100.000 673 kr. 368 kr.

<150.000 709 kr. 388 kr.

<250.000 832 kr. 456 kr.

<300.000 886 kr. 485 kr.

<400.000 992 kr. 543 kr.

<500.000 1.097 kr. 600 kr.

<650.000 1.364 kr. 745 kr.

<800.000 1.629 kr. 891 kr.

<900.000 1.894 kr. 1.036 kr.

<1.000.000 2.125 kr. 1.162 kr.

Få de bedste dækninger samt fast lav pris 

på din bilforsikring via Volvia Forsikring til 

Volvo Privatleasing uanset bopæl 

og anciennitet.



Forsikring Privatleasing

Ansvarsforsikring (lovpligtig) 4
Kaskoforsikring dækker:
• skader på din bil
• lånebil ved reparation af skade
• reparationer på bilens forrude dækkes med indtil 600 kr. 
  uden fald i trin og uden selvrisiko
• udskiftning af bilens forrude dækkes uden fald i trin, og   
  selvrisikoen er 1.500 kr.
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Kasko Plus dækker:
• dig som fører af bilen ved eneuheld
• ved påkørsel af større dyr (fx ræv og rådyr) nedsættes  
  din selvrisiko med 3.000 kr. og ingen fald i trin.
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Leasing Super dækker:
• refusion af førstegangsydelse
• lånebil ved totalskade og tyveri
• tilbageleveringsforsikring ved leaset bil.
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Volvia Forsikring
Til Volvo Privatleasing via Nordania Finans

Se mere på www.if.dk/volvo-privatleasing


