MAZDA FORSIKRING
Mazda forsikring er et samarbeid mellom Mazda og If.
Sammen vil vi gi deg en trygg og sikker opplevelse.
Avtalen gjelder for eier/fører over 18 år.

DERFOR TRENGER DU OSS
Bilforsikringen er redningen når noen knuser ruta og stjeler
musikkanlegget, du krasjer bilen i ferien eller kommer borti
garasjen. For vi vet at det skal mer enn et sikkerhetsbelte til
for at du skal føle deg trygg i bilen. Da sikrer vårt samarbeid
med bilbransjen deg som bileier en fordelaktig pris på vår
beste bilforsikring. Mazda Forsikring med Superdekning
selges hos din lokale bilforhandler.
Skulle uhellet være ute får du et raskt og ukomplisert oppgjør.
Ved alle typer skader – liten eller stor – vil kvalifiserte fagfolk
reparere bilen din med spesialverktøy og all den kompetanse
som kreves.
INGEN EKSTRA KOSTNADER
Mottar du forsikringspapirene dine på nett og betaler
forsikringene via avtalegiro eller e-faktura, blir du e-kunde
og slipper ekstragebyr på 250 kroner

MAZDA FORSIKRING SUPER DEKKER
BILER UNDER 8 ÅR/150 000 KM
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Totalskadet bil under 3 år gir fabrikkny bil.
Totalskadet bil som er 3 år eller eldre gir tilsvarende bil i
samme merke pluss 25 prosent ut over verdien på den
gamle (maks 100 000 kroner).
Ingen egenandel ved glass- og veihjelpsskader.
Gjelder også glasstak.
Motor- og girskader. Opphører ved kjørte 200 000 km
Egenandelen beregnes ut fra antall kjørte kilometer.
Leiebil så lenge bilen er på verksted etter 			
forsikringsskade. Egne regler ved tyveri, kondemnasjon
og glasskader.
Nøkkelforsikring.
Driftsbatteri for hybrid og el-bil.
Feilfylling.

GENERELL EGENANDEL ER 4 000 KRONER
Det er mulig å velge en høyere egenandel. Egenandel på
motor og gir beregnes ut fra kjørte kilometer. Det er ingen
egenandel ved glasskade eller veihjelp. Skulle du være så
uheldig å kjøre på et dyr reduseres avtalt egenandel med
4 000 kroner.
UNG FØRER
Skal bilen brukes av en fører under 24 år må det
spesifiseres i forsikringsavtalen. Er det ikke avtalt ung
fører i forsikringsavtalen, og føreren på skadetidspunktet
er under 24 år, vil egenandelen øke med 10 000 kroner.
Får du en skade som dekkes av ansvarsdelen av
bilforsikringen, føreren er under 24 år og det ikke er
noen skader på egen bil, er egenandelen 10 000 kroner.
3-ÅRIG AVTALE
Prisen på Mazda forsikringen de første tre årene kan
maksimalt forhøyes med 5 prosent i året – så lenge du
kjører skadefritt.

MAZDA FORSIKRING KASKO DEKKER
BILER OVER 8 ÅR/150 000 KM
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Ansvar
Brann
Innbrudd/tyveri
Veihjelp i hele Europa, også hjemme
Transportskade
Glass, glasstak (panoramatak)
Kollisjon
Feilfylling (egenandel/bonustap)
Andre skader som skyldes plutselige, tilfeldige
og ytre hendelser
Leiebil inntil 10 dager

Be om tilbud hos din forhandler
70189_3 Inhouse NO

HAR DU SPØRSMÅL OM MAZDA FORSIKRING RING 815 84 300.

Dette er et sammendrag. For fullstendige vilkår gå inn på if.no
Vi tar forbehold om riktige opplysninger ved pristilbud

