SAMMENLIGNING:

Din Indboforsikring
i dag og fremover
DÆKNING

I DAG

FREMOVER

Plusdækning - dvs. dækning for
skader ved pludseligt opståede
uheld

Er ikke dækket.

Plusdækningen er - uden merpris - en del
af din forsikring, og dækker både skader i
Danmark og i udlandet.

Psykologisk krisehjælp

Er ikke dækket

Forsikringen dækker, hvis du har brug for
psykologisk krisehjælp i forbindelse med
en skade, der er dækket af din indboforsikring, f.eks. efter brand eller røveri.

Simpelt tyveri fra bil

Dækker ikke, hvis der ikke kan konstateres voldeligt opbrud.

Dækker op til 5.000 kr. fra aflåst bil –
også selv om der ikke kan konstateres
voldeligt opbrud.

Haveredskaber

Forsikringen dækker haveredskaber,
f.eks. græsslåmaskiner, med en
motorkraft på op til 5 hk.

Forsikringen dækker haveredskaber,
f.eks. græsslåmaskiner, med en motorkraft på op til 25 hk.

Nedbør

Dækker kun skader på grund af regn
eller sne, hvis skaden er en umiddelbar følge af en stormskade eller anden
pludselig skade på bygningen.

Dækker skader på grund af regn eller
sne, der trænger ind i bygningen (med
mindre det sker, fordi du har glemt at
lukke et vindue eller en dør).

Vandskader og udstrømning af vand
og andre væsker

Dækker ikke skader på grund af udsivning fra synlige rør.

Dækker skader på dit indbo på grund
af udsivning fra synlige rør, f.eks. fra en
radiator.

Småbåde og windsurfere

Er dækket op til 5,5 meter.

Er dækket op til 6,5 meter.

Ride- golf- og fiskeudstyr der
permanent er uden for
forsikringsstedet

Dækker ikke, hvis udstyret befinder
sig permanent uden for din bopæl.

Dækker dit udstyr – også selv om det befinder sig permanent uden for din bopæl
(i Danmark). Højst 25.000 kr. pr. skade.

Udvidet cykeldækning
(Tilvalgsdækning)

Dækningen findes ikke.

Du kan købe “Udvidet cykeldækning”,
som dækker skader på din cykel, hvis
du har et færdselsuheld eller den får en
skade, når du transporterer cyklen på din
bil.

Smykker købt i udlandet

Vi dækker smykker, der er købt i udlandet, med hvad tilsvarende smykker
koster i Danmark, når skaden sker.

Vi dækker smykker, der er købt i udlandet
med hvad tilsvarende smykker koster i det
land smykkerne er købt, når skaden sker.

Dækning ved flytning

Dækker på den nye og gamle adresse
i op til 1 måned.

Dækker på den nye og gamle adresse i
op til 3 måneder.

Side 1 af 2

DÆKNING
Ægtefælle/samlever der bor på
plejehjem

I DAG

FREMOVER

Forsikringen dækker kun skader i
forbindelse med simpelt tyveri (Tyveri
uden for bygningen eller fra uaflåst
bygning/værelse).

Forsikringen dækker de samme typer
skader på plejehjemmet som på forsikringsstedet. (Brand-, vand- og tyveriskader mv.)

Forsikringen er begrænset til at
dække:
• Penge m.m. op til 5.000 kr.
• Særlige private værdigenstande med
op til 5.000 kr., og kun når de ligger i
aflåst skuffe, skab eller lignende.

Ved simpelt tyveri er forsikringen udvidet
til at dække penge samt guld, sølv,
smykker m.m. op til 10.000 kr. pr. skade.

Ting du har til salg

Ting der befinder sig uden for forsikringsstedet, fordi de skal sælges, er
dækket de første 2 måneder.

Ting der befinder sig uden for forsikringsstedet, fordi de skal sælges, er dækket de
første 4 måneder.

Brand, tilsodning m.m.

Dækker ikke skader på indbogenstande, der er sket på grund af tilsodning
fra levende lys og madlavning.

Dækker skader på indbogenstande, der
er sket på grund af pludselig tilsodning fra
levende lys og madlavning.

Opdeling af ”almindeligt privat
indbo” og ”særligt privat indbo”
samt begrænsning ved tyveri

Indbo er opdelt i flere kategorier –
bl.a.:
• Almindeligt privat indbo (F.eks. tøj,
møbler, køkkengrej)
• Særligt privat indbo (F.eks. Tv, Ipads,
smartphones, kunst og antikviteter)

Indbo er ikke længere opdelt i ’Almindeligt
privat indbo’ og ’Særligt privat indbo’.

I forbindelse med tyveri er der særlige
begrænsninger på, hvornår særligt
privat indbo er dækket. F.eks. er det
ikke dækket, hvis det bliver stjålet fra
kælderrum eller udhuse.
Ting der er medbragt i fritidshus

Ting der er midlertidigt medbragt i fritidshuset, f.eks. tøj, bøger, cykler eller
en Playstation, er dækket af indboforsikringen, så længe du opholder dig i
fritidshuset.

For disse genstande, er der ikke længere
forskel på, hvordan forsikringen dækker
ved tyveri, når du f.eks. opbevarer dem i
dit kælderrum eller i udhuset.

Indboforsikringen dækker ting der er
midlertidigt medbragt i fritidshuset de
første 12 måneder, uanset om du
opholder dig i fritidshuset eller ej.

• I perioden 1. juni til 31. august dækker indboforsikringen ting der er
midlertidigt medbragt, uanset om du
opholder dig i fritidshuset eller ej.
• I perioden 1. september til 31. maj
dækker indboforsikringen ting der
er midlertidigt medbragt i et meget
begrænset omfang, medmindre du
opholder dig i fritidshuset.
Hærværk på gravsteder i Danmark,
som du har vedligeholdelsespligten
for

Du kan købe en tilvalgsdækning, som
dækker ved hærværk.

Hærværk på gravsteder er dækket uden
merpris.

Nyværdierstatning

Forsikringen erstatter til nyværdi, hvis
tingen er under 1 år gammel.

Forsikringen erstatter til nyværdi, hvis
tingen er under 2 år gammel.

Værktøj og rekvisitter du ejer og
benytter i dit erhverv som lønmodtager.

Dækningen kan købes mod en merpris. Der er ingen dækning ved simpelt
tyveri og tyveri fra bil.

Er dækket – også ved simpelt tyveri og
tyveri fra bil.
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