NF Fleet Forsikring – Hvorfor forsikre
gennem os?
NF Fleet tilbyder en bilforsikring, som du kan tegne sammen
med din leasingaftale. Herunder tilbyder vi et overblik over, hvad
bilforsikring hos NF Fleet omfatter og de mange fordele.
• Forsikringen kan opsiges fra dag til dag,
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dvs. intet hovedforfald
Kun anmeldelse ved store skader og når
en modpart er impliceret
Anmeldelse udfyldes online, eller du kan
ringe til os
Skadesrapport kan rekvireres eller
hentes fra vores hjemmeside
Kun én samlet regning, da præmien
opkræves sammen med leasingydelsen
Vi hjælper med eventuelle tiltag som
f.eks køreteknisk anlæg hos FDM
Vi hjælper med en analyse af skader,
såfremt dette ønskes
Samme forsikringsselskab på tværs af
grænser
Vi sender velkomstbrev til bruger samt
røde og grønne kort med kontakter
Vi garanterer hurtige svartider ved skade,
det sker via mail til både bruger og
kontaktperson senest dagen efter
anmeldelse er modtaget

FORDI ADMINISTRATION ER MINIMAL
OG DER INGEN MELLEMLED ER, KAN
VI TILBYDE:
• Værkstedsrabatter som kommer dig
tilgode
• Minimale taksatorudgifter (ikke taksator
ved mindre skader)
• Fast præmie – dog gennemgåes forløb
én gang årligt, og er skadesprocent over
70, vil præmien stige
• Gratis lånebil ved skader – nogle
værksteder har også hente/bringeordning

HVAD OMFATTER FORSIKRINGEN
EGENTLIG:
Ansvar
• Dækker op til 115 mio pr. skade
• Dækker personskade, dog ikke på fører
(her skal tegnes en førerulykkesforsikring)
• Vi tager os af krav fra modparten (skal
det afvises gør vi det på kundens vegne)
• Der skal betales 42,9% afgift til staten
– dette er inkluderet i præmien
Kasko
• Dækker skader efter vores betingelser
(mekaniske skader er ikke dækket)
• Dækker op til bilens værdi
• Hjælper med at gennemføre krav over
for en eventuel modpart
• Ved skader i udlandet får kunden hjælp
med sprog, betaling af reparation,
hjemtransport og gennemførelse af krav,
bl.a via SOS
• Dækker transport til nærmeste autoriseret værksted (Falck)
• Ingen momsopkrævning eller -gebyr ved
skader

Du er altid velkommen til at kontakte
NF Fleet Forsikring. Vores telefoner er åbne
mandag til torsdag kl. 8.00-16.30 og fredag
kl. 8.00-16.00. Mailen er altid åben, og vi
besvarer alle henvendelser hurtigst muligt.

Har du brug for mere
information, eller har du
spørgsmål?
Kontakt NF Fleet på
tlf.: 8844 4000
Besøg os på
my.nffleet.dk
Besøg vores
mobilwebsite:

NF Fleet - Helgeshøj Allé 34 - 2630 Taastrup - Tlf. 8844 4000

