VEJHJÆLP
Har du prøvet at stå i nødsporet på motorvejen med en bil, som ikke
kan køre videre? Med vejhjælp skal du ikke bekymre dig, for hjælpen
er hurtig fremme. Hvis det er muligt, bliver din bil repareret på stedet.
Hvis ikke, tager vi bilen, dig og dine passagerer med til et værksted,
som du vælger. Vejhjælp er en tilvalgsforsikring til kaskoforsikring.
Vi samarbejder med SOS Dansk Autohjælp, der har skabt sikre
rammer for de danske bilister siden 1979.

Vejhjælp - standardpakke
• Du får hurtig assistance, hvis du
kører galt med bilen.
• Vi bjærger bilen, hvis det er nødvendigt.
• Vi kan hjælpe dig på stedet, fx
hvis du har brug for starthjælp og
hjulskifte, hvis din bildør sidder
fast, du får stenslag eller revner i
forruden, og vi bringer brændstof
ud, hvis bilen er løbet tør.
• Hvis bilen ikke kan køre videre,
transporterer vi bilen til din bopæl
eller et valgfrit værksted (én
assistance pr. driftsstop/skade),
og derfra sørger vi for transport til
nærmeste offentlige transport.

• Hvis bilen ikke kan køre videre,
transporterer vi dig og dine
passagerer til nærmeste offentlige
transport.
• Vi transporterer din bil hjem, hvis
du bliver akut syg og ikke selv kan
køre bilen hjem.
• Vi dækker i hele det geografiske
Europa med hjælp på stedet og
bugsering til nærmeste værksted.

Tilvalg
• Du kan købe vejhjælp til din
campingvogn og trailer.

Det er værd at lægge mærke til
• Med vores vejhjælp får du en af markedets billigste forsikringer med priser
fra kun 400 kr. om året.
• Du har 0 kr. i selvrisiko.
• Med vejhjælp er du sikret hjælp overalt i Danmark indtil 25 km syd for den
danske grænse og på ruten E65 mellem Malmø og Ystad.

DU LEVER MEST, NÅR DU BEKYMRER DIG MINDST
Købstædernes Forsikring er medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

Du er velkommen til at
kontakte os

Ring på 33 45 74 72
Hverdage fra kl. 08.30 – 16.00
Send os en mail:
kundeservice@kfforsikring.dk
Kfforsikring.dk

