Ungdomsforsikring
BRUG DIT MEDLEMSKAB OG FÅ EN BILLIG FORSIKRING

2020

For medlemm
mellem 18 og er
29 år

Særlig fordel for dig som
medlem af Malerforbundet
Er du ung og medlem af Malerforbundet? 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

Dækker
hele
verden

89 kr.
pr. md.

Ungdomsforsikring

Rejseforsikring

Dækker alle dine ejendele
- også din cykel

Dækker rejser på op til 60 dages
varighed

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

• Gælder både på sol-, ski- og
storbyferier
• Dækker behandling og hjemtransport,
hvis det skulle blive nødvendigt

3 gode grunde til at
vælge Alka
1

Gode og billige forsikringer
Hos Alka arbejder vi for at tilbyde gode forsikringer til fornuftige priser. 4 ud af 5 nye kunder
oplever at spare penge på deres bilforsikring ved
at skifte til Alka*.
* Det viser en undersøgelse foretaget af Gallup Kantar fra december 2019.

2

Forsikring bliver anbefalet
Flere af Alkas forsikringer har vundet
Bedst i test og Alkas Ungdomsforsikring bliver
Anbefalet af Forbrugerrådet Tænk.
ustPilot: Fremragende

3

TrustPilot: “Fremragende”
Hos Alka synes vi forsikring skal være enkelt med
lave priser og høj service. På Trustpilot er vi blevet
belønnet med fine anmeldelser og ligger i
kategorien ”Fremragende”.

Har du bil? Spar også
på bilforsikringen
Rigtig mange medlemmer af Malerforbundet
finder en billig bilforsikring hos Alka. Som medlem
får du nemlig 10% rabat på en i forvejen billig
forsikring. Alkas bilforsikring er for 3. år i træk
kåret som Bedst i test af Forbrugerrådet Tænk.

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

Kontakt os
Beregn din pris på alka.dk/Maler
facebook.dk/alka
70 12 14 16
alka@alka.dk

