Ford Forsikring
Vårt samarbeid med Ford sikrer reparasjon på autoriserte merkeverksted.
Den fleksible forsikringen gjør også at du kan tilpasse dekningen etter eget behov.

Dette får du:
Norges beste forsikringsselskap
If har blitt kåret til den beste samarbeidspartneren av bilverkstedene i Norge hele
fem ganger. Det betyr en god opplevelse for deg dersom du trenger hjelp med bilen.
(Kilde: Motorbransjen.no)

Norges beste kundeservice
*Kilde: Kantar TNS

Raskt og smidig skadeoppgjør
Vi løser opptil 80 % av saker innen 24 timer.

Dekningene under er tilgjengelig for deg som Ford-kunde, uansett om du leaser
eller har kjøpt bilen. Kaskoforsikring er det naturlige valget for de fleste bileiere.
If Kasko inkluderer:
														 KASKO
Utforkjøring, kollisjon og velt:

Dekker skade på egen bil, også når det er selvforskyldt.

Veihjelp:

Både hjemme og i hele Europa.

Glasskader:

Dekker skader på alle bilens vindusruter, samt glasstak og
takluker av glass. Dersom ruten kan repareres, betaler du
ingen egenandel. Hvis ruten må byttes, er egenandelen på
2 500 kroner.

Bagasje og fastmontert utstyr:

Dekker fastmontert tilleggsutstyr og bagasje i bilen for inntil
40 000 kroner.

Brann, naturskader, tyveri
og hærverk:

I tillegg til brann, tyveri og hærverk, dekkes skader som følge
av flom, storm, skred og jordskjelv.

Ved behov kan du også legge til én eller flere av våre tre tilleggsforsikringer:
Motor, gir og driftsbatteri

Dekker skader på motor, drivverk og elektronikk inntil bilen
har kjørt 200 000 km.
For elbil/hybrid dekkes bl.a.: Høyvoltbatteri og onboard
batterilader.
Dekningen er tilpasset moderne biler og utvidet med bl.a.:
Hovedenhet til infotainmentsystem og radar for adaptiv
cruisekontroll.

Leiebil ved skade

Med vår tilleggsdekning for leiebil dekker vi leiebil så lenge bilen
er på verksted, dersom skaden dekkes av forsikringen. Ingen
tidsbegrensning.

Super forsikring

Totalskadedekning: Bil inntil 3 år (maks 100 000 km) gir
fabrikkny bil, bil over 3 år gir markedsverdi + 15% ekstra.
Leasingkunder får dekket resterende startleie ved totalskade.
Null skyld, null bonustap: Dekker parkeringsskader du ikke
selv er skyld i for opptil 20 000 kroner – uten bonustap.
Dekker følgende små uhell uten bonustap og med kun
2 000 kroner i egenandel: Om du mister, skader eller får
frastjålet bilnøklene, om du skader eller får frastjålet lade
kabelen, samt om du fyller feil drivstoff.

Gjør det enkelt for deg selv
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Be om et skreddersydd forsikringstilbud hos din nærmeste Ford-forhandler.
Du kan lese mer om forsikringen på if.no/personbilpdf

