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DET FÅR DU MED LEXUS FORSIKRING

Kasko
Dækker skader på din bil, hvis du fx får en 
bule, eller hvis din bil bliver stjålet eller  
udsat for hærværk. 

Ansvar
Dækker det juridiske erstatningsansvar 
for skader på personer og ting forvoldt 
ved bilens brug som køretøj inkl. tilkoblet 
camping- eller påhængsvogn. 

Gratis lånebil ved skadereparation
Fri lånebil fra autoriserede Lexus-repara-
tører i hele Danmark, bortset fra ikke bro-
faste øer og Grønland. Fri lånebil gælder 
ved skadereparation, dog ikke glasskade, 
total skade eller tyveri. 

Gratis reparation af stenslag på 
bilens forrude
Forsikringen inkluderer reparation af 
stenslag uden betaling af eventuel selvrisiko.

Autoriseret Lexus-reparatør
Altid mulighed for at få bilen repareret hos 
en autoriseret Lexus-reparatør med nye  

og originale reservedele. Det er vigtigt 
at få din Lexus opbygget efter fabrikkens 
forskrifter efter et uheld. Det har ikke alene 
en stor betydning for bilens sikkerhed, men 
også for gensalgsværdien. På et autoriseret 
Lexus-værksted har vi special ud dan nede 
teknikere, der opbygger bilen fuldstændig 
efter fabrikkens forskrifter. De kender din 
bil ned til den mindste lille punktsvejsning 
og ved lige præcis, hvor der må skæres i 
karrosseriet – og ikke mindst, hvor der ikke 
må. Det er den viden og erfaring, der gør, 
at du kan være sikker på, at din Lexus er 
i akkurat lige så sikker og forsvarlig stand 
efter et uheld, som den var før. Når vi afle-
verer din bil igen – har vi selvfølgelig vasket 
og støvsuget den.

5 års garanti på skadereparation
Forsikringen inkluderer 5 års garanti 
på den reparation, der er udført hos en 
autoriseret Lexus-reparatør i forbindelse 
med en skade.



TILVALGS DÆKNINGER

PRODUKT DÆKNING 

Førerpladsdækning Hvis fører af bil kommer til skade uden modpart (solouheld). 
Behandlingsudgifter, varigt mén, erhvervsevnetab, svie/smerte,  
tabt arbejdsfortjeneste og forsørgertab.

Vejhjælp Vejhjælp i Danmark og hele Europa. Starthjælp, punktering, hjulskift, 
fritrækning og bugsering.

Leasing Basis Afleveringsdækning 
Dækker maks 5 skader á 5.000 kr. pr. stk. efter endt leasing periode, som er 
dækket af bilens kasko forsikring. Kun en selvrisiko på 5.000 kr. 

Refusion af førstegangsydelse  
Dækker et fast beløb afhængig af bilens alder, hvis bilen bliver totalskadet 
eller stjålet.

Ung fører Hjemmeboende børn/børnebørn kan optjene anciennitet, som kan bruges 
ved tegning af egen bilforsikring i Gjensidige. Ingen dobbelt selvrisiko hvis 
bruger er under 25 år.

Glas Plus Skader på bilens ruder. Ved udskiftning er selvrisiko 1.000 kr. Der er ingen 
selvrisiko på spejlglas, spejlhuse, lygteglas, lygtehuse – hvis glas alene ikke 
kan udskiftes Panoramaglastag er dækket på kasko.

Friskadedækning 0 kr. i selvrisiko ved skade pga. fritfaldende genstande på bilen, tyveri, røveri, 
beviseligt seriehærværk eller påkørsel af dyr.

Parkering Plus* 0 kr. i selvrisiko ved skade eller hærværk på parkeret bil.

Lånebil Plus* Lånebil i op til 30 dage ved tyveri og totalskade.

*Ikke muligt i forbindelse med leasing.

VIL DU HØRE MERE OM LEXUS FORSIKRING ?
SÅ SPØRG DIN LEXUS-FORHANDLER ELLER  
RING PÅ 88 18 67 12





Lexus Forsikring leveres af Gjensidige Forsikring, A. C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV, CVR-nr. 
3325 9247, Dansk Filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge ORG.-nr. 995568217. Gjensidige Forsik-
ring er medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Forsikringspriserne er inkl. gebyrer og af-
gifter og forudsætter årlig betaling via Betalingsservice. Forsikringen dækker med de begrænsninger der 
fremgår af forsikringspolicen og forsikringsbeting elserne. Se de fulde forsikringsbetingelser på lexus.dk.  
Det er en forud sætning, at du opfylder Gjensidiges indtegningskrav.

FÅ EN ATTRAKTIV BILFORSIKRING

• Ansvar og kaskodækning

• Ubegrænsede kilometer

• Gratis lånebil i forbindelse med skadereparation

• Gratis reparation af stenslag på bilens forrude

• Reparation hos autoriseret Lexus-reparatør

• Nye og originale reservedele

• Vasket og støvsuget bil efter skadereparation

• 5 års garanti på skadereparation

• Attraktive tilvalgsdækninger

• Kan tegnes på brugte Lexus-biler op til 10 år
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