
Med MG Forsikring får du en 
bilforsikring med gode priser 
og særlige fordele.

Fordele med MG Forsikring:

* Hvis ruden ikke kan repareres, men skal skiftes, gælder de alm. vilkår.
** Dækker skader på bilens ladekabel samt skader på bilens batteri som 
følge af en kortslutning, fejlopladning fra en typegodkendt ladestander 
eller fejltilslutning til en typegodkendt ladestander. Dækker også skade 
på bilens batteri af anden pludselig skadeårsag.

Ubegrænsede kilometer.

Gratis reparation af stenslag.*

Reparation af din MG på et autoriseret 

MG værksted ved en forsikringsskade.

El-pakke inkl. 0 kr. i selvrisiko.**

0 kr. selvrisiko på ansvarsskader.

Mulighed for samlerabat på øvrige 

forsikringer i Gjensidige.

Ansvar

Kasko

Brand

Tyveri

Retshjælp

Redning i udlandet

Vejhjælp

Parkering Plus*

Glas Plus

Leasing Basis**

Førerpladsdækning

Ung Fører

Lånebil Plus*

Friskadedækning

Dækninger Standard

•

•

•

•

•

•

Tilvalg

•

•

•

•

•

•

•

•

* Ikke muligt i forbindelse med leasing.
** Hvis køretøjet er privatleaset.

MG og Gjensidige har 
i samarbejde udviklet 
markedets bedste 
bilforsikring til din MG.

Forsikring



MG Forsikring tegnes i Gjensidige Forsikring, A.C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV CVR nr. 33259247 
Dansk Filial af Gjensidige Forsikring, ASA, Norge ORG.nr. 995568217 
Gjensidige Forsikring er medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

VEJHÆLP

FRISKADEDÆKNING

PARKERING PLUS* LÅNEBIL PLUS*

399 kr.

8% tillæg

20% tillæg 156 kr.

Vejhjælp i Danmark og hele Europa. 

Starthjælp, punktering, hjulskift, 

fritrækning og bugsering. Dækker 

også opladning af bil, så man kommer 

frem til nærmeste ladestander, om 

nødvendigt transport til nærmeste 

ladestander.

0 kr. i selvrisiko ved skade pga. frit-

faldende genstande på bilen, tyveri, 

røveri, beviseligt seriehærværk eller 

påkørsel af dyr.

0 kr. i selvrisiko ved skade eller 

hærværk på parkeret bil.

Lånebil i op til 30 dage ved tyveri 

eller totalskade.

GLAS PLUS

UNG FØRER

FØRERPLADSDÆKNING 

LEASING BASIS

695 kr.

300 kr.

245 kr.

408 kr.

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. Panora-

maglassoltag er dækket på kasko.

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.

Hvis fører af bil kommer til skade uden 

modpart (solouheld).

Behandlingsudgifter, varigt mén, 

erhvervsevnetab, svie/smerte, tabt 

arbejdsfortjeneste og forsørgertab.

Afleveringsdækning: Dækker skader op til en samlet værdi af 25.000 kr. Dæk-

ningen omfatter maks. 5 skader á maks. 5.000 kr. pr. stk., som er dækket af 

bilens kaskoforsikring. Samlet selvrisiko er 5.000 kr.

Refusion af førstegangsydelse: Dækker ved totalskade eller tyveri. Fast beløb 

afhængig af bilens alder.

* Ikke muligt i forbindelse med privatleasing.

Uddybende forklaringer og alm. vilkår findes på www.gjensidige.dk/mg  ›

Tilvalgsdækninger (årlige priser)

Priser

Ovennævnte priser er pr. år (inkl. alle afgifter og gebyrer).

ZS

EHS

MG4

Marvel R Luxury

Marvel R Performance

Selvrisiko

Model/Alder 18-20 år 21-23 år 24-29 år 30+ år

12.695 kr. 10.095 kr. 7.095 kr. 5.095 kr.

14.095 kr. 11.095 kr. 7.595 kr. 5.595 kr.

14.095 kr. 11.095 kr. 7.595 kr. 5.595 kr.

15.095 kr. 11.695 kr. 8.795 kr. 5.895 kr.

22.595 kr. 18.495 kr. 12.695 kr. 7.595 kr.

10.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr. 5.000 kr.

MG5 14.795 kr. 11.995 kr. 8.395 kr. 5.795 kr.


