Indboforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: Alka Forsikring, Danmark

FT-nr. : 53070

Produkt : Indboforsikring

Når du køber en indboforsikring hos Alka, får du en police og forsikringsbetingelser. Af policen fremgår det hvilke dækninger, selvrisici
og summer, der gælder. Det fremgår også, om der er dækninger, du har fravalgt, og om der gælder særlige vilkår for din forsikring.
Vær opmærksom på, at dette faktaark giver dig et generelt overblik over indboforsikringen. Hvis du ønsker at få alle detaljer, finder du
de fulde forsikringsbetingelser, der gælder for vores Indboforsikring (IA-01) på www.alka.dk/indboforsikring.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
En indboforsikring dækker, hvis der sker skader på dit almindelige private indbo. Den dækker blandt andet skader som følge af brand,
el-skader, storm, vand og nedbør, tyveri og pludselige skader. Alkas indboforsikring dækker også i de tilfælde, hvor du i
forsikringstiden bliver juridisk erstatningsansvarlig for skader sket på personer eller ting.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Brand og el-skader:

Generelt:
 Registrerede eller uindregistrerede motordrevne
køretøjer samt dele og tilbehør hertil






Brand
Lynnedslag
Eksplosion
Kortslutning, induktion, overspænding eller
lignende

Storm, vand og nedbør:







Stormskade

Brand:
 Svidning, smeltning og overophedning



Skade på ting, der forsætligt udsættes for ild
eller varme

Storm, vand og nedbør:
 Skader på ting uden for bygning

Sky- og tøbrud samt nedbør



Opstigning af grund- eller kloakvand
Skader på varer i køle- og dybfrostanlæg på
grund af strømsvigt

Indbrudstyveri
Simpelt tyveri
Røveri og overfald

Oversømmelser fra hav, fjord, sø eller vandløb

Tyveri, røveri og hærværk:
 Glemte, tabte eller forlagte ting




Når du har udvist grov uagtsomhed
Penge, guld, sølv og smykker ved simpelt tyveri

Plusdækning:
 Skader der er sket ved almindelig brug
eksempel ridser og skrammer

for

Hærværk

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

Plusdækning:



Haveredskaber på over 25 HK (18,4 kW)

Vandskader fra installationer

Tyveri, røveri og hærværk:








Pludselige skader

!

Rimelige og nødvendige udgifter til redning,
genhusning, oprydning, flytning og
opmagasinering på baggrund af en skade på
dine ting.

Dækningen for almindeligt indbo er begrænset
til højst 75.000 kr. pr. ting (eventuel udvidelse vil
fremgår på policen)

!



Dækningen for guld, sølv, smykker med mere er
begrænset til højst 150.000 kr. pr. skade
(eventuel udvidelse vil fremgår på policen)

Ansvarsskader op til 10 mill. kr. ved personskade
og 3 mill. kr. ved tingskader

!




Retshjælp op til 250.000 kr.

Dækningen cykler er begrænset til højst 12.500
kr. pr. cykel (eventuel udvidelse vil fremgår på
policen)

!

Dækningen småbåde, waweboards, kite- og
windsurfere og lignende er begrænset til højst
25.000 kr. pr. skade (eventuel udvidelse vil
fremgår på policen)

!

Afskrivningstabeller på cykler og udvalgte
indbogenstande

!

Psykologisk krisehjælp: 10 timers konsultation

Øvrig:



Psykologisk krisehjælp

Tilvalgsdækninger:




Glas- og sanitetsdækning
Udvidet elektronikdækning
Udvidet cykeldækning

Hvor er jeg dækket?


Indboforsikringen dækker i Danmark, når tingene befinder sig i og ved din helårsbolig, som er det forsikringssted,
der er nævnt i policen



Indboforsikringen dækker i Danmark, når tingene midlertidigt er medbragt uden for forsikringsstedet i indtil 12
måneder



Indboforsikringen dækker ved flytning til ny helårsbolig på både din nye og gamle adresse i indtil 3 måneder fra
den dato, du får den nye helårsbolig til rådighed



Indboforsikringen dækker de ting, som du har med til udlandet i forbindelse med rejser

Hvilke forpligtelser har jeg?
-

Du skal give samtykke til, Alka må registrere, udveksle og behandle dine oplysninger, så vi kan administrere
forsikringen

-

Du skal kontrollere din police og sikre dig, at alle oplysninger er korrekte

-

I skadetilfælde er du forpligtet til, så vidt muligt, at afværge eller begrænse skaden

-

Ved tyveri- og hærværksskader skal du straks anmelde skaden til politiet

Du skal betale din forsikring til tiden
Du skal give os besked, hvis oplysningerne på policen er forkerte eller ændrer sig, du opmagasinerer nogle af dine
ting, eller du flytter
Hvis du får en skade, skal du anmelde det til Alka. Du skal samtidig give Alka de oplysninger, der er nødvendige for,
at vi kan behandle din anmeldelse

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Afhængig af din aftale med Alka, skal du betale din indboforsikring hver måned eller en gang om året. Alka opkræver
automatisk pengene.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Dækningen starter fra det tidspunkt, der fremgår af policen, og løber indtil den opsiges skriftligt af dig eller os.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige forsikringen skriftligt til Alka med 1 måneds varsel til udløb af en kalendermåned.
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