
Et forsikringsselskab 
der bygger på 

fællesskab og tillid.

LYDER DET FOR GODT TIL AT 
VÆRE SANDT?
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Mange mennesker tror, at de skal skrue sig  
op til en diskussion, hvis de skal anmelde en skade. 

Det er helt unødvendigt hos os. Når du har  
en skade, møder vi dig med tillid og leder efter  

dækningsmuligheder, ikke afslag.  
Måske er det en af grundene til, at vores  

medlemmer for 6. år i træk giver os førstepladsen  
i en tilfredshedsundersøgelse*  

af alle Danmarks forsikringsselskaber. 

*Kilde: EPSI kundetilfredsundersøgelse 2008-2014
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BILFORSIKRING med fast pris  
og fri kilometer. Prisen sti-
ger ikke, når du har en skade,  
eller hvis du kører meget i din 
bil. Er du over 30 år, bliver du 
automatisk elitebilist, hvis du 
opfylder vores krav.

HUSFORSIKRINGEN sikrer noget  
af det dyreste, du kan eje ved 
de fleste skader. Forsikringen 
kan tilpasses dit hus, så du får 
de dækninger, du har brug for. 
Fx er du bedre dækket ved 
vandskade ved at udvide med 
Hus PLUS.

INDBOFORSIKRINGEN dækker 
dit indbo og personlige ansvar. 
Udvid med Indbo PLUS for at 
sikre dine ting ved pludselige 
uheld og få en god dækning til 
din elektronik. Så behøver du 
kun en forsikring til alle dine 
ting.

REJSEFORSIKRINGEN dækker 
dig og din husstand på ferier i 
hele verden – også i USA.  Du 
er dækket ved blandt andet  
afbestilling, sygdom og hjem-
transport. Og selvfølgelig gæl-
der forsikringen også for rejser 
i Danmark.

ULYKKESFORSIKRINGEN sikrer 
dig, hvis du pludselig kommer 
ud for en skade, der medfører 
varige men. Du er også dækket 
ved tandskader og får ekstra 
erstatning ved de mest alvor-
lige ulykker. Du kan også få 
dækket dit barn på en ulykkes-
forsikring.

RUNA VEJHJÆLP tilbydes i 
samarbejde med Falck og dæk-
ker hele Europa. Har du en  
trailer, er den også omfattet af 
abonnementet.



Vi kan det samme som andre, men bare  
lidt bedre. Det har vi andres ord for.  

Alle gode gange fem er vores forsikringers pris  
og dækning samlet set blevet kåret som bedst i test  
af Forbrugerrådet Tænk Penge. Husforsikringen  
og ulykkesforsikringen i 2013. Rejseforsikringen  

i 2014. Og her i 2015 både vores  
indboforsikring og bilforsikring. 
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Kilde: Forsikring & Pensions opgørelse af markedsandele baseret på de forsikringer, LB Forsikring tilbyder (4. kvartal 2013).
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– vi passer på dig –

Se hvad Danmarks 5. største forsikringsselskab* 
kan gøre for dig på runa.dk/sandt 

eller ring

TELEFON 3395 7682

Runa Forsikring er en del af LB Forsikring.
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