Billige forsikringer
Til dig der er medlem af en fagforening

Brug dine
medlemsfordele

Kære medlem
Du tænker sikkert ikke lige over det. Men dit
medlemskab i Dansk Artistforbund giver dig
mange ekstra fordele. I Alka får du adgang
til en lang række billige forsikringer, som
dækker dig, dine ting og dit hjem.
Du får 10% rabat på dine
private forsikringer og adgang
til Forbunds Indboforsikringen
med prisloft.

10%
medlemsrabat

Få et hurtigt overblik over de
forsikringer, du står og
mangler i denne lille folder.
Køb forsikringerne på alka.dk
og få selvbetjeningsrabat i form af et
gavekort til shopping.
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Sammensæt som det passer dig

Fra

Vejhjælp

1.447,om året

DEC. 2020

OKT. 2019

Husforsikring

Bilforsikring

• Dækker ved tyveri,
brand- og vandskade.

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

• Vælg mellem den lovpligtige ansvarsforsikring
eller tilvælg kaskodækning.

• Inkluderer retshjælp
og ansvarsforsikring.

• Bygningsskader som
følge af voldsomt vejr.

• Rådgivning ved
identitetstyveri.

• Kaskodækningen sikrer
bl.a. redning ved kørsel i
udlandet og tyveri.

• Omfatter både hus, ud
hus, garage og terrasse • Mulighed for gratis
overdækninger.
lånebil.

Forbunds Indboforsikring

459,-

om året
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Enkel forsikring til dig, der er ung
Er du mellem 21-29 år og medlem af Dansk Artist Forbund, kan du
kaste dig ud i livet med en helt enkel indboforsikring. Den koster kun
fra 91 kr. om måneden og så er du dækket hvis dine ting skulle gå i
stykker eller du er udsat for tyveri.
Fra

91 kr.
DEC. 2020

pr. md.

Ungdomsforsikring
Dækker alle dine ejendele
- også din cykel

• Dækker ved tyveri, brand
og vandskade
• Inkluderer retshjælp og
ansvarsforsikring
• Rådgivning ved
Side
identitetstyveri
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4 ud af 5 sparer penge
Der kan være mange penge at spare ved at tjekke
sine forsikringer. En undersøgelse foretaget af Kantar
Gallup viser, at 4 ud af 5 nye kunder i Alka oplever at
sparer penge ved at skifte.

Kontakt os
w

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