BLIV TOTALKUNDE
OG FÅ EKSTRA FORDELE
Som Totalkunde hos Concordia Forsikring får du rabat på dine
forsikringer og ret til fordelagtige forsikringsvilkår.
Betingelser for at blive Totalkunde:
Du har haft minimum én forsikring i mindst 2 år - enten i
Concordia Forsikring eller i et andet forsikringsselskab og har ikke haft skader i perioden, og du samler dine
skadesforsikringer hos os.
Vi kan tilbyde to forskellige Totalkunde-ordninger:
BOLIGTOTAL
Har du hus og/eller fritidshus kan du blive BoligTotal
kunde.

PRIVATTOTAL
Bor du i lejlighed, kan du blive PrivatTotal kunde.
Du skal som minimum tegne følgende forsikringer:

Du skal som minimum tegne 3 af følgende forsikringer:
• Bilforsikring
• Indboforsikring
• Ulykkesforsikring

• Parcelhusforsikring eller fritidshusforsikring
• Indboforsikring
• Bilforsikring eller ulykkesforsikring

Som PrivatTotal kunde opnår du 10 % rabat på alle tre
forsikringer - også på SOS Dansk Autohjælp abonnement, motorcykel- og campingvogns-/trailerforsikring.
Rabatten ydes fortsat, selv om du får skader.
Udover rabatten opnår du på din bilforsikring (ikke
Bil Total), indboforsikring eller ulykkesforsikring ret til
1 skade uden betaling af selvrisiko, hvis du ikke har
skader inden for 2 år.

Som BoligTotal kunde opnår du 10 % rabat på alle fem
forsikringer - også på SOS Dansk Autohjælp abonnement, motorcykel- og campingvogns-/trailerforsikring.
Rabatten ydes fortsat, selv om du får skader.
Udover rabatten opnår du på din parcelhusforsikring,
fritidshusforsikring, indboforsikring, bilforsikring
(ikke Bil Total) eller ulykkesforsikring ret til 1 skade
uden betaling af selvrisiko, hvis du ikke har skader
inden for 2 år.

Tæt på og ligetil
Concordia Forsikring as.
Tietgens Allé 112-114
5230 Odense M
CVR-NR.: 17 39 46 30

Tlf: 63 14 44 44
post@concordia.dk
www.concordia.dk

Concordia Forsikring as. tilbyder skadesforsikringer til private kunder, mindre og mellemstore virksomheder
og landbrugskunder samt specialforsikringer som f.eks. forsikring af kæledyr og heste. Concordia Forsikring
as. er et 100 %-ejet datterselskab i Himmerland Forsikring-koncernen. Vores vigtigste fokus er: Kunderne! Det
betyder, at vores forsikringer tager udgangspunkt i vores kunders hverdag, og at vores rådgivning bygger på
personlig kontakt og en reel interesse i at sikre, at vi altid tilbyder den optimale forsikringsløsning og den bedste
service. Det er derfor, vi siger: Concordia Forsikring – tæt på og ligetil.

