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Du slipper for selvrisiko ved glasskader, når 
du vælger tilvalgsdækningen Friskade og 
Glas. Og du skal heller ikke betale selvrisiko 
ved tyveri af bilen, påkørsel af større dyr, 
seriehærværk, nedstyrtende genstande 
eller ved brand. Du skal dog stadig betale 
selvrisiko på 1.500 kr. (indeksreguleres 
ikke), hvis forruden skal skiftes. 

Bil

5.1 Friskade og Glas

5.2 Parkeringsskade

5.3 Ung bag rattet 

5.4 Ekstraudstyr

5.5 Værdiforringelse

Tilvalgsdækning, hvor du slipper for 
selvrisiko, hvis andre laver en skade på 
din bil, mens den holder lovligt parkeret.

Tilvalgsdækning, så du ikke skal betale 
den ekstra selvrisiko, hvis en ung fører 
laver skade på din bil. Dine børn og 
børnebørn optjener desuden op til 3 års 
erfaring, og bliver de senere selv medlem 
af FDM, opnår de 15 % rabat på deres 
første bilforsikring.

Når du har din bilforsikring hos FDM får 
du dækket op til 70.000 kr. (indeksregu
leres ikke) på ekstra udstyr og tilbehør.
Og du kan vælge at forhøje summen. 

Tilvalgsdækning, hvor du får betalt 10 % 
af reparationsudgiften, når det vil koste 
mere end 20.804 kr. at få repareret bilen 
efter en skade. Du kan maks. få betalt 
42.315 kr. af den samlede udgift.

Selvrisiko ved glasskader og
friskader

Du rykker ikke tilbage i trin efter en skade. 
Når du er over 30 år, er du altid elitebilist, 
og er du under 30 år, optjener du erfaring 
selv om du har haft en skade.

1. Hvad skal du selv sørge for
Du rykker ikke tilbage i trin efter en skade. 
Prisen nedsættes en gang om året, indtil 
billigste trin er nået.

Du betaler ikke selvrisiko, hvis du har 
valgt selvrisikodækning ved glasskader. Dog 
gælder, der en selvrisiko på 1.180 kr. ved 
udskiftning af forruden.

Dækker ikke.

Dækker ikke.

Du får dækket op til 20.000 kr. på ekstraud
styr og tilbehør til bilen.

Dækker ikke.

Fast pris ved skade

Her kan du se de væsentligste forskelle mellem den gamle bilforsikring og den nye. Summer og selvrisikobeløb
nævnt på den nye forsikring gælder i 2020.
I sammenligningsskemaet er indsat betegnelsen for afsnittet fra de nye betingelser, fx Friskade og Glas.

Forbedringer er markeret med grøn     
Forringelser er markeret med rød
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Når du vælger et af vores fordelsværkst
eder, får du op til 5 års ekstra garanti på 
reparation af bilen efter skade, hvis din bil 
er under 5 år. Herefter får du 3 års udvidet 
garanti.

9.2 Erstatning

Udvidet garanti Ingen ekstra garanti efter reparation af bil 
på værksted efter en skade.
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5.6 Førerforsikring

Førerforsikring og passager
forsikring  omfang

Dækker fører af bilen. Passagerer er
dækket af bilens ansvarsforsikring.

Fører er dækket for varigt mén, 
tandskade, erhvervsevnetab, tabt 
arbejdsfortjeneste, tab af forsørger og 
begravelseshjælp.

Dækker fører af bilen og op til 5 passagerer.

Dækker varigt mén og dødsfald. Tandskade 
og tillægserstatning for varigt mén er 
omfattet af tilvalgsdækningen ’Ekstra 
førerforsikring’.
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Her kan du se de væsentligste forskelle mellem den gamle bilforsikring og den nye. Summer og selvrisikobeløb
nævnt på den nye forsikring gælder i 2020.
I sammenligningsskemaet er indsat betegnelsen for afsnittet fra de nye betingelser, fx Friskade og Glas.

Forbedringer er markeret med grøn     
Forringelser er markeret med rød

Førerforsikring og passager
forsikring  hvem er omfattet




