FORSIKRINGER SÆRLIGT TIL DIG DER ER MEDLEM AF BLIK OG RØR
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Tryghed for dig og dine
nærmeste

Sammensæt som det passer dig
Er du blandt de 7 ud af 10, der sparer ca. 3.000 kr ved at samle dine forsikringer
hos Alka? Det gør andre medlemmer af Blik og Rør. Du kan gratis vælge månedlig betaling, der sikrer ekstra luft i økonomien. Og så kan du sammensætte dine
forsikringer efter lige netop dine behov.

1.324,om året

Forbunds Indboforsikring
• Dækker ved tyveri, brand
og vandskade.
• Inkluderer retshjælp og
ansvarsforsikring.
• Rådgivning ved
identitetstyveri.

Bilforsikring

Husforsikring

• Vælg mellem den lov
pligtige ansvarsforsikring
eller tilvælg kaskodækning.

• Brand, lynnedslag,
eksplosion, kortslutning
og andre elskader.

• Kaskodækningen sikrer
bl.a. redning ved kørsel i
udlandet og tyveri.
• Mulighed for gratis
lånebil.

• Bygningsskader som
følge af voldsomt vejr.
• Omfatter både hus, udhus, garage og terrasse
overdækninger.

Ulykkesforsikring: Pas godt på dig dine nærmeste
Selv mindre ulykker kan skabe et stort økonomisk behov, der ikke dækkes af det
offentlige. En ulykkesforsikring kan sikre dig og din familie økonomisk, hvis du
kommer ud for en ulykke.
Forsikringen dækker personskade, som opstår ved en pludselig hændelse:
•
•
•
•

Varigt mén fra 5%.
Dobbelt erstatning ved mén på 30%.
Dækker tandskader.
Behandling hos fysioterapeut og kiropraktor.

Rejseforsikring: Kom godt hjem, hvis uheldet er ude
Alkas Rejseforsikring dækker dig hele året – uanset hvor mange gange du rejser.
Den dækker både dig og resten af din husstand på rejser i op til 60 dage. Og så er
du dækket i hele verden inklusiv rejser i Danmark.
• Sygebehandling og Hjemtransport, hvis du bliver syg eller
kommer til skade på din rejse.
• Erstatningsrejse, hvis du er hospitalsindlagt i mere end halvdelen af rejsen.
• Forsinket bagage, hvis din bagage er forsinket mere end 5 timer.
• Ødelagte feriedage, hvis du bliver syg eller kommer til skade.

Tilfredse kunder - se vores
anbefalinger
Over 80% af vores kunder vil anbefale
os til andre
De seneste 14 år har Alka været blandt de forsikringsselskaber med de mest tilfredse kunder. Over 80% vil
anbefale Alka til familie og venner.

Se hvad andre synes om Alka
på Trustpilot
På trustpilot.dk deler forbrugere anmeldelser og købs
oplevelser med hinanden. 9.200 personer har bedømt
Alka og karakteren 8,6 placerer os i kategorien ”God”.
Enkel og forståelige
præsentation af produkter
“Hurtig svartid på chat
og telefon. 		
Thomas

Superservice
“Superservice, der er styr
på tingene”.
Helle

Brug dine medlemsfordele
Det er ret enkelt: Alka udspringer af fagbevægelsen og derfor
garanterer vi dig forsikringer af høj kvalitet til lav pris.
Vi er med dig hele vejen. Fra du flytter hjemmefra og har
brug for din første indboforsikring, når du køber bil, stifter
familie, når du rejser, får dyr, flytter igen og skifter job. Vi
hjælper dig hvis du har uheld, bliver udsat for tyveri eller er
ude for en ulykke. Og vi gør det til markedets laveste priser.

Tag et forsikringstjek
Uanset hvor du er i dit liv, vil vi opfordre dig til at tage et
forsikringstjek. Det behøver ikke tage mere end 10 minutter og
så ved du, at du er rigtig dækket og ikke betaler for meget for
dine forsikringer.

Sådan får du tryghed for
dig og dine nærmeste
Ønsker du at høre mere om indbo-, bil- eller andre
private forsikringer så kontakt Alka.

Kontakt os
w

Beregn din pris på alka.dk/blikroer
facebook.dk/alka
70 12 14 16
alka@alka.dk

