FORSIKRINGER SÆRLIGT TIL DIG DER ER MEDLEM
AF DANSK EL-FORBUND
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Tryghed for dig og dine
nærmeste

Sammensæt som det passer dig
Som medlem af Dansk El-Forbund har du særlige fordele i Alka. Du får bl.a.
10% rabat på din bilforsikring. Det betyder, at den bliver rigtig billig. Du kan
sammensætte forsikringerne, som det passer dig og få månedlig betaling.
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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.

Fællesskabet sikrer dig og din familie
Kollektive forsikringer er fælles forsikringsordninger, hvor alle medlemmer bliver
forsikret på samme vilkår og til samme præmie - uanset alder, køn eller eventuel
sygdom/invaliditet. Fordelen er, at vi kan tilbyde forsikringerne til en meget lav pris,
uden at det går ud over din dækning.

Gruppelivsforsikring

EN DEL
AF DIT
MEDLEMSKAB

Gruppelivsforsikringen er inkluderet i
medlemskabet.
Det er den billigste
og mest enkle livsforsikring, man kan
få. Forsikringen sikrer de efterladte
en sum penge, hvis medlemmet dør,
uanset om det skyldes en ulykke eller
en sygdom.

Særlige fordele
• Ved dødsfald modtager efterladte
udbetaling på op til 96.600 kr.
Hertil skal lægges evt. børnesummer.
• Udbetalingen er skattefri.

Fritidsulykkesforsikring
Forsikringen dækker medlemmet
økonomisk ved ulykker i fritiden.
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Særlige fordele
• Udbetaling på op til 484.000 kr.
• Ved dødsfald modtager efterladte
udbetaling på op til 242.000 kr.
• Dækker rimelige og nødvendige udgifter til
tandskader.
• Dækker udgifter til hjemtransport for hele
husstanden ved ferierejser i EU.
• Kræver ingen helbredserklæring.
• Dækker kiropraktor- og fysioterapeutbehandling.

Tilfredse kunder - se
vores anbefalinger
Over 80% af vores kunder vil anbefale
os til andre
De seneste 15 år har Alka været blandt de forsikrings
selskaber med de mest tilfredse kunder. Over 80% vil
anbefale Alka til familie og venner.

34,-

Se hvad andre synes om Alka
på Trustpilot
På trustpilot.dk deler forbrugere anmeldelser og købsoplevelser med hinanden. 11.000 har bedømt os og
karakteren 8,7 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

Vi gør det enkelt for dig
Mere end 100 års erfaring med at forsikre løn
modtagere i Danmark har lært os, at forsikring skal
være enkelt. Fra vores forsikringer og rådgivning til
dit besøg på alka.dk har vi fokus på enkelthed i alt,
hvad vi gør.

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
Har du spørgsmål til de kollektive forsikringer, så tag fat
i din lokale afdeling. Her kender de forsikringerne, der
følger med i dit medlemskab.
Ønsker du at høre mere om indbo-, bil- eller andre
private forsikringer så kontakt Alka.

Kontakt os
w

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

