Forbunds Indboforsikring.
En forsikring, der sikrer dig god
dækning til lav pris

S p ec i a lt i l b u d t i l d i g s o m m e d l e m

Forbunds Indboforsikring
Få en indboforsikring, der dækker mere end de
fleste - til lav medlemspris!

Du kan få den særlige Forbunds Indboforsikring, hvis du er
medlem af et af disse forbund:
3F
Blik og Rørarbejderforbundet
Dansk Artist Forbund
Dansk El-Forbund
Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund
Dansk Metal
Fødevareforbundet NNF
HK
Hærens Konstabel- og Korporalforening
Malerforbundet
Serviceforbundet
Socialpædagogerne
Teknisk Landsforbund

En indboforsikring der dækker
bedre og koster mindre
Forbunds Indboforsikringen er kun
for medlemmer. Den dækker bedre
end de fleste og koster i gennemsnit
40% mindre end andre indboforsikringer. Prisen er kun 1.307 kr. om
året, uanset hvor du bor og hvor mange I er. En undersøgelse viser, at
medlemmer i snit sparer 500 kr. om
året alene ved at skifte til Forbunds
Indboforsikringen.

Forsikringen dækker:
• Ansvar
• Retshjælp
• Brand
• El-skade
• Tyveri og hærværk
• Røveri, ran og overfald
• Færdselsuheld
• Vandskade
• Storm
• Køle- og dybfrostskade
• Cykeltyveri

En ekstra god dækning
Som noget særligt slipper du for
besværet med at vurdere værdien af
dit samlede indbo. Indboforsikringen
har nemlig ikke loft på forsikringssummen. Kun hvis du har særligt
dyre ting, kan du have brug for yderligere dækning.

Særlig medlemspris
Forbunds Indboforsikringen koster
kun 1.307 kr. inkl. bidrag til stormflod
og skadeforsikringsafgift.
Selvrisikoen er 1.730 kr., men du kan
mod et mindre tillæg nedsætte den til
1.086 kr.

Dertil kommer, at du bliver rigtigt
godt dækket. Alka har udvidet dækning, som gælder blandt andet cykler, el-skader, smykker, tricktyveri i
hjemmet og meget mere.

Ændring af afgift. Fra 1. januar 2013 indføres en ny skadesforsikringsafgift til staten. Afgiften beregnes som 1,1% af
forsikringens pris. Det er forsikringsselskabet, der skal opkræve afgiften for staten.

Gør din forsikring endnu bedre
Tilvælg elektronik- og rejsedækning. Så har du alt i én.

Elektronik- & Plusforsikring
Som et tillæg til Indboforsikringen
kan du købe en Elektronik- & Plusforsikring. Den dækker funktionsfejl og
pludselig skade på alt dit elektroniske
udstyr, der er under 4 år gammelt.
Fordelen er, at du slipper for at købe
ekstra forsikringer, hver gang du
køber elektronisk udstyr som tv,
computer og hårde hvidevarer.
Forsikringen dækker yderligere
pludselige og uventede skader på dit
øvrige indbo (ikke nødvendigvis elektronik). Der er med denne tillægsforsikring altid en selvrisiko på minimum
1.086 kr.

Med elektronikog rejsedækning
har du alt det,
du behøver!

Rejseforsikring
Som et tillæg til indboforsikringen
tilbyder vi også en kombineret
Rejse- og Afbestillingsforsikring,
der dækker i hele verden op til 60
dage – også på ferier i Danmark.
Særligt: Den dækker alle i husstanden.

10% medlemsrabat og månedlig
betaling gør dine forsikringer
lettere at løfte

Rabat på privatforsikringer
Du får 10% medlemsrabat på
følgende privatforsikringer hos Alka:
• Bil
• Hus
• Fritidshus
• Børneulykke
• Rejse (tillægsforsikring)
• Elektronik & Plus (tillægsforsikring)
• Hundeansvar plus sygeforsikring
• Campingvogn
• Knallert
• Motorcykel
Ingen gebyrer
Alkas kunder skal ikke længere betale
gebyrer, når de betaler for deres
forsikringer med giro- og betalings-

Du får 10% rabat på visse privatforsikringer
hos Alka. Og med månedlig betaling bliver
dine forsikringer endnu lettere at løfte.

service eller kreditkort. Fjernelsen
af gebyrerne ligger i tråd med Alkas
strategi om at gøre forsikringer mere
enkle og gennemskuelige.
Fordel udgifterne
Som noget særligt tilbyder Alka
månedlig betaling, uden at det koster
ekstra. Så slipper du for at betale
dine forsikringer forud for et helt år
ad gangen.
For at få månedlig betaling skal du
have to private forsikringer i Alka.
Se alle betingelser for månedlig
betaling på alka.dk/maanedlig.

80.000 medlemmer kan
ikke tage fejl
Medlemmer sparer i snit hele 2.000 kr. om året ved at
samle hus-, bil- og indboforsikring hos Alka. Som en
særlig medlemsfordel får du altid 10% rabat på flere
private forsikringer bl.a. bilforsikringen.
Alka skal i modsætning til andre forsikringsselskaber
ikke tjene det store overskud til aktionærerne. Vi skal
udelukkende koncentrere os om at levere gode og billige forsikringer til dig som medlem. Et godt eksempel
herpå er Forbunds Indboforsikringen, som 80.000
medlemmer allerede har tegnet. Hvad med dig?
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Få et uforpligtende pristjek ved at ringe 70 12 14 16
eller besøg alka.dk

Fordele ved Forbunds Indboforsikringen:
• Du betaler kun 1.307 kr. om året
• Du sparer i gennemsnit 500 kr. i forhold
til markedsprisen
• Du får sumløs dækning
• Du kan med fordel tilvælge en Rejseeller Elektronikforsikring til speciel lav pris
• Du kan vælge månedlig betaling*
*Forudsætter to privattegnede forsikringer. Læs alle
betingelser på alka.dk

Alka Forsikring
Engelholm Allé 1
2630 Taastrup
Telefon 70 12 14 16
Mandag-torsdag kl. 8-20
Fredag kl. 8-16.30
Telefax 43 58 58 22
alka@alka.dk
alka.dk

