Alka og Arbejdernes Landsbank
samarbejder:

7 ud af 10 kan spare
penge ved at skifte
til Alka
SEP. 2013

Forbrugerrådet
Tænk Penge har
testet forsikrings
markedet:

Bilforsikring

Husforsikring

Indboforsikring

7 ud af 10 kan i snit spare
2.000 kr. ved at flytte deres
bilforsikring til Alka

7 ud af 10 kan i snit spare
1.000 kr. ved at flytte deres
husforsikring til Alka

7 ud af 10 kan i snit spare
800 kr. ved at flytte deres
indboforsikring til Alka

• Du forbliver elitebilist
uanset skade.

• De bedste dækninger
samlet i én forsikring.

• Intet loft over den samlede
værdi af dit indbo.

• Ingen præmiestigning
ved skade.

• Dækker ved skybrud.

• Inkluderer retshjælp og
ansvarsforsikring.

• Mulighed for gratis lånebil
ved skade.

• Dækker stikledninger til
nyværdi.

• Inkluderer pludselig skade.

Tillægsforsikringer til din indboforsikring:
Elektronikforsikring

Rejseforsikring

• Så slipper du for at købe
forsikring hver gang du
køber elektronisk udstyr.

• Dækker hele verden, hele året og
hele husstanden.

• Ingen afskrivning på
elektronik under 4 år.

• Inklusiv afbestillingsforsikring.
• Sikrer hjemtransport ved sygdom.

Betjen dig selv online og få gavekort som tak.
Se mere på bagsiden og på alka.dk/al

Bedst i Test 2017:
Bilforsikring
"Unik dækning hos Alka".
Bedst i Test 2016:
Husforsikring
"Dækningen er blandt
de bedste og prisen
blandt de laveste".
Bedst i Test 2017:
Indboforsikring
"Alka klarer sig bedst i
samlet bedømmelse".
Bedst i Test 2016:
Priser og samlerabat
"Alkas priser er enkle.
Samlerabat giver ikke
en samlet lavere pris".

Derfor skal du
vælge Alka:
• Alka er for 14. år i træk blandt de
forsikringsselskaber, med de mest
tilfredse kunder.
• Alka og vores certificerede kunderådgivere scorer topkarakter på Trustpilot.
• Alka giver dig den gode pris på hver enkelt
forsikring – uanset om du køber èn eller flere.
• Alka opkræver ikke betalingsgebyrer.
• Enkel og hurtig håndtering af skader, så du
hurtigt er videre.
• Alka tilbyder månedlig betaling – uden at det
koster ekstra for dig.

Forsikring skal
være enkelt

Brug 10 minutter på
et forsikringstjek

Hos Alka mener vi, at forsikring skal være enkelt. Vi
har fokus på hele tiden at gøre vores forsikringer og
processer mere enkle, så du får den bedst mulige
oplevelse.

Få overblik over, om der er penge at spare og om
du er rigtigt dækket, hvis uheldet er ude. Måske
har du fået længere eller kortere til job, I er blevet
flere eller færre i husstanden eller måske har I
bygget om?

Vi har gjort det nemt at beregne din pris online.
Som kunde i Arbejdernes Landsbank skal du starte
på alka.dk/al – vi glæder os til at byde dig
velkommen og tilbyde dig kvalitetsforsikringer til
konkurrencedygtige priser.

Køb online og få gavekort
Betjen dig selv, så takker Alka med gavekort til at
shoppe for. Gavekortene kan du f.eks. bruge hos
Matas, Magasin og Elgiganten.
Start på alka.dk/al

Vi anbefaler, at du tjekker dine forsikringer
minimum hvert andet år.

Tjek dine forsikringer på alka.dk/al

GAVEKORT

GAVEKORT

Bilforsikring

Øvrige forsikringer

1.000,-

250,-

