
Der er tre væsentlige parametre. Alderen på din bil, er ofte
afgørende for, hvor dyr bilen vil være at sende på værksted. 

Prisen på din bil, der fortæller om det økonomiske tab, du kan 
stå overfor ved at skulle udskifte. Og din personlige økonomi 
og risikovillighed, der i sidste ende bør være afgørende i dit 

valg af bilforsikring.

Hvordan finder 
du den rigtige 
bilforsikring?

o-7 år
Bilens alder

8-15 år

16-35 år

+35 år

Min bil koster

Over 50.000 kr.
Min bil koster

Under 50.000 kr.

Har du en ny bil, du gerne vil passe 
godt på den, bør du overveje en kasko- 
forsikring, så du kan få udbedret de 
skader, der sker på bilen, hvis du selv 
eller andre er bag rattet.

Er bilens handelsværdi under 50.000 
kr., og kan du leve med lidt småsk-
rammer og mindre buler, kan du 
overveje en delkasko, der dækker, hvis 
bilen bliver totalskadet eller stjålet og 
ikke fundet igen.

Ca. 95% af biler med under 7 år på 
vejene, har en kaskoforsikring der 
dækker, hvis bilen bliver skadet i et 
trafikuheld eller pga. hærværk og 
tyveri.

Har du en bil af nyere dato, der samti-
dig tilhører en høj prisklasse, er det 
ofte en god beslutning at have kasko 
på bilen, så er du dækket ved de fleste 
skader.

Ca. 85% af biler mellem 8-15 år er 
kaskoforsikret og dermed dækket, 
hvis bilen fx bliver skadet i et trafi-
kuheld eller pga. hærværk og tyveri. 
Med en kaskoforsikring kan du få ud-
bedret de skader, der sker på bilen, 
hvis du selv eller andre er bag rattet.

Er bilens handelsværdi under 50.000 
kr., og kan du leve med småskrammer 
og mindre buler, kan du overveje en 
delkasko., der dækker hvis bilen 
bliver totalskadet eller stjålet og ikke 
fundet igen.

Ca. 85% af biler mellem 8-15 år, har 
en kaskoforsikring der dækker, hvis 
bilen bliver skadet i et trafikuheld 
eller pga. hærværk og tyveri.

Er bilen under 15 år, og tilhører den 
en høj prisklasse, er det ofte en god 
beslutning at have kasko på bilen, så 
er du dækket ved de fleste skader.

Færre end 50% af biler mellem 15-35 
år har en fuld kaskoforsikring.

Med en ældre bil af lavere han-
delsværdi kan det i de fleste tilfælde 
ikke betale sig at have en kasko-
forsikring, da den ofte bliver dyrere 
med bilens alder. 

Du skal altid have  den lovpligtige ans-
varsforsikring.

Har bilen en handelsværdi tæt på 
50.000 kr., kan du overveje en delkas-
ko, der dækker hvis bilen bliver total-
skadet eller stjålet og ikke fundet igen.

Mange vælger kun den lovpligtige ans-
varsforsikring deres bil, hvis den er af 
ældre dato.

Det kan være en god idé, at købe 
delkasko eller kasko, hvis du har en 
ældre bil, som godt må have nogle 
buler og ridser, men som til gengæld 
skal kunne få dig fra A til B uden for 
mange problemer og gerne holde flere 
år endnu.

Det er op til dig, hvor meget du vil 
betale for din bilforsikring, og om det 
kan betale sig at have kasko eller 
delkasko på bilen.

Færre end 50% af bilerne i denne 
aldersgruppe har en kaskoforsikring, 
der dækker hvis bilen bliver skadet i et 
trafikuheld eller pga. hærværk og 
tyveri.

Undersøg evt. bilens handelsværdi, og 
overvej om prisen for delkasko eller 
kasko er for høj, i forhold til hvad du 
kan få i erstatning, hvis bilen bliver 
totalskadet. Biler rammes i 
gennemsnit af en skade hvert 3. år.

Tjek evt. om det er billigere at købe en 
veteranforsikring, hvis bilen lever op 
til kravene. Læs om veteranforsikrin-
gen på vores hjemmeside.

Færre end 50% af bilerne i denne 
aldersgruppe har en kaskoforsikring, 
der dækker hvis bilen bliver skadet i et 
trafikuheld eller pga. hærværk og 
tyveri.

Med en kaskoforsikring kan du få 
udbedret de skader, der sker på bilen.

Afhængigt af hvor meget du vil betale 
for din bilforsikring, og om du overve-
jer at købe en ny bil inden længe, kan 
du måske nøjes med den lovpligtige  
ansvarsforsikring.

Tjek evt. om det er billigere for dig at 
købe en veteranforsikring til din bil.

OBS: Er der gæld i din bil, eller er den leaset, er det et krav fra bank eller leasingselskab, at du kaskoforsikrer bilen.


