Ungdomsforsikring
BRUG DIT MEDLEMSKAB OG FÅ EN BILLIG FORSIKRING

2019

For medlemm
mellem 18 og er
29 år

Særlig fordel for dig som medlem
Er du ung og medlem af Dansk Metal? Så tilbyder vi dig en særlig ungdomsforsikring til en af markedets laveste priser. Den dækker, hvis du får stjålet dine ejendele, eller du laver skader på andre eller
deres ting. Du kan gratis vælge månedlig betaling, der sikrer ekstra luft i økonomien. Og så kan
du sammensætte den med andre forsikringer efter lige netop dine behov.

Fra

87 kr.
pr. md.

Ungdomsforsikring
Dækker alle dine ejendele
- også din cykel

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

Fra

126 kr.
pr. md.

Fra

165 kr.
pr. md.

Ungdom + Rejse
forsikring

Ungdom + Rejse
+ Elektronikforsikring

Med rejsedækning i hele
verden året rundt

Til alle dine gadgets

• Dækker dig både på sol-,
ski- og storbyferier
• Inkluderer afbestillingsforsikring

• Dækker funktionsfejl på
elektronisk udstyr, der er
under 4 år gammelt
• Dækker pixelfejl i fladskærme

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

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

Meldte min cykel stjålet
søndag ...
“Meldte min cykel stjålet søndag efter
middag. Mandag havde jeg et erstatnings
tilbud i hænde. Nemt og hurtigt”.
		
			Emilie

Super service
“Venlige og imødekommende
medarbejdere hver gang jeg
ringer til Alka”.
		

Henrik

Har du bil? Spar også
på bilforsikringen
Rigtig mange medlemmer af Dansk Metal finder en billig
bilforsikring hos os, og får endda mere luft i økonomien
med månedlig betaling. Og som medlem af Dansk Metal
får du 10% rabat på private forsikringer hos Alka.

Hvordan får du et forsikringstilbud?
Det er nemt og enkelt at købe forsikring hos Alka. Du kan
enten beregne en pris på alka.dk/Metal eller ringe til os
på 70 12 14 16.

Kontakt os
w

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

