Fordelspakken
- nemt og enkelt

Særligt tilbud til
BoligBank kunder

Boligejernes foretrukne forsikringspakke
De fleste tænker ikke så meget på deres forsikringer i hverdagen. Det behøver du heller ikke, hvis du vælger
det unikke tilbud, du får som BoligBank kunde. 85 % af vores boligejere får typisk deres forsikringsbehov
dækket med de forsikringer, der er i pakken. Dine forsikringer er samlet ét sted, hvilket giver dig et nemt
overblik og en konkurrencedygtig pris. Bliver du samlekunde tilbyder vi dig en gratis kvalitetsalarm fra Verisure,
rabat på Rottespærre og vandalarm samt 10 % samlerabat.
Husforsikring
Ved akut skade, kan du få hjælp inden for 60 min. døgnet rundt
Som noget unikt erstatter vi el-skader, rør og stikledninger til nypris uanset alder
Hjemforsikring
Alle i din husstand er dækket
Vi dækker skader på personer og deres ting, hvis du er skyld i skaden
Ulykkesforsikring
Vi sikrer jer i hele verden
Vi dækker bla. tyggeskader, farlig sport og MC - uden ekstra tillæg
Bilforsikring
Fastpræmie for alle bilister - din præmie stiger ikke ved skader
Altid gratis reperation af stenslag og særlige ungdomsfordele til hjemmeboende børn
Øvrige forsikringer
Vi tilbyder også forsikringer til fritidshus, rejser, båd, dyr, campingvogn, trailer, knallert,
motorcykel, veteranbil, ejerskifte, landbrug, erhverv, mv.
Større sikkerhed i hjemmet med en gratis alarm fra Verisure
Bliv samle kunde og vælg frit mellem de mange Verisure kvalitetsalarmer**
Rottespærre med 60% rabat
Vandalarm med 50% rabat

Se alle vores forsikringer og dækninger på nykreditforsikring.dk
* For at blive samlekunde er det en forudsætning at du har mindst 3 forskellige af følgende privatforsikringer:
Bil-, Hus-, Fritidshus-, Hjem-, Ejerskifte- eller Ulykkesforsikring. Du kan vælge mellem flere alarmpakker fx
Bevægelsesdetektor pakken, som består af 1 stk
** vBox, 1. stk bevægelsesdetektor, 1 stk betjeningspanel og 4 alarm skilte. Du kan også vælge alarmpakker
der indeholder en 1 vBox samt en røg-, vand-, klima- eller viberationsdektektorer eller en SmartPlug.
Bemærk: for at få alarmen skal du sige ja tak til markedsføring, når du acceptere din forsikring.

10 %
samlerabat
og gratis
alarm fra
Verisure*

