Indbo
Her kan du se de væsentligste forskelle mellem den gamle indboforsikring og den nye. Summer og selvrisikobeløb
nævnt på den nye forsikring gælder i 2020.
I sammenligningsskemaet er indsat betegnelsen for afsnittet fra de nye betingelser, fx Elektronikskade.
Forbedringer er markeret med grøn
Forringelser er markeret med rød
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2. Hvem er omfattet
Udeboende børn

Er dækket indtil 21 år.

Er dækket indtil 18 år.

Ting, der midlertidigt medbringes til
sommerhuset, når det er ubeboet

Dækker almindeligt indbo hele året.
Fra 1. juni til 31. august er alle ting dækket.

Alle ting er dækket hele året med den
udesum, der er valgt for forsikringen.

Ting, der fast opbevares i forening
eller klub

Dækker småbåde, ride-, golf- og fiskeudstyr
samt almindeligt og særligt privat indbo.

Dækker småbåde, ride-, golf- og fiske
udstyr.

Maks. forsikringssum

Forsikringen dækker med den sum, du har
valgt for forsikringen.

Ingen øvre forsikringssum.
Enkelte ting er dækket med maks.
56.784 kr. Grupper af ting er opdelt i
4 grupper med hver en maks. sum på
113.569 kr. pr. skade. Højere summer
kan vælges for enkelte ting og pr. gruppe.

Cykler uden stelnummer

Er dækket med maks. 6.380 kr.

Dækker ikke.

Småbåde og påhængsmotorer

Dækker småbåde og påhængsmotor på
indtil 6 meter og 5 hk med maks. 23.270 kr.
pr. skade

Dækker småbåde og påhængsmotorer
på indtil 5,5 meter og 6 hk med maks.
56.784 kr.

Bygningsdele, hvor lejer har
vedligeholdelsespligten

Dækker tyveri- og hærværksskader på alle
bygningsdele.

Dækker glas, sanitet, ikke fastmonterede
køkkenelementer samt hårde hvidevarer. Dog dækkes ikke fastmonterede
køkkenelementer, hårde hvidevarer, glas
og sanitet ikke ved tyveri fra boligen, hvor
der ikke har været forsvarligt aflåst.

Brud på glas og sanitet

Tilvalgsdækning ’Glas og sanitet’. Ingen
selvrisiko.

Tilvalgsdækning ’Pludselig skade’. Dækker også andre uheldsskader på dine ting.
Ingen selvrisiko på glas og sanitet.

El-skade

Tilvalgsdækning ’Indbo Plus’. Dækker almindelige og særlige elektriske apparater med
34.630 kr. pr. apparat, maks. 103.860 kr. pr.
skade. Selvrisiko på 1.084 kr.
Dækker som nyværdi indtil 4 år.

Grunddækning, og dækker fx kortslutning
uden øvre sum og selvrisiko. Dækker som
nyværdi indtil 1 år.

3. Hvor gælder forsikringen

4. Hvilke ting er omfattet
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Vejrskade, skybrud
– selvrisiko

Selvrisiko på 5.000 kr.

Ingen særlig selvrisiko.

Vejrskade, skybrud
– Sumbegrænsning

Dækker med højst 15 % af forsikrings
summen i kælderrum, der ikke er godkendt
til beboelse.

Dækker med højst 85.177 kr. pr. skade
i kælder i villa, der ikke er godkendt til
beboelse. Sum kan forhøjes.
I loft- og kælderrum i etageejendom
dækkes med 28.392 kr. Gælder alle typer
skader. Sum kan ikke udvides.

Tyveri fra garage/udhus

Dækker almindeligt privat indbo med maks.
5 % af forsikringssummen.

Ingen øvre forsikringssum. Sondrer ikke
mellem almindeligt privat indbo og særligt
privat indbo. Dækker dog ikke tyvetækkelige ting.

Tyveri fra loft- og kælder i etagebyggeri

Dækker almindeligt privat indbo med maks.
2 % af forsikringssummen.

Sondrer ikke mellem almindeligt privat
indbo og særligt privat indbo. Vi dækker
med maks. 28.392 kr. pr. skade.
Guld, sølv, smykker, perler, ædelstene og
penge dækkes ikke.

Tyveri fra aflåst garderobeskab
ved voldeligt opbrud

Særlige private værdigenstande og penge er
dækket med maks. 11.240 kr.

Dækker ikke guld, sølv, smykker, perler,
ædelstene, penge og lignende.

Maks. behandlingstid

Behandling skal være afsluttet 6 måneder
efter hændelsen.

Behandling skal være afsluttet
12 måneder efter hændelsen.

Brandskade

Sikrede skal være direkte involveret.

Ingen krav om at sikrede skal være direkte
involveret.

Skilsmisse og abort

Dækker.

Dækker ikke.

Skade forvoldt af dyr

Dækker vælteskader.

Dækker ikke skader forvoldt af dyr.

Skade sket ved stænk, dryp, og
spild af fødevarer

Dækker ikke.

Dækker.

Skade opstået i forbindelse med
flytning

Dækker ikke.

Dækker.

5.8 Psykologisk krisehjælp

5.9 Pludselig skade
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5.10 Elektronikskade

Tilvalgsdækning ’Indbo Plus’. Dækker maks.
34.639 kr. pr. elektrisk apparat, dog højest
103.860 kr. pr. skade. Selvrisiko på 1.085
kr. pr. skade. Dækker som nyt i indtil 4 år fra
købsdatoen.

Dækker pludselige skader, væskeskade og
funktionsfejl i elektriske apparater. Funktionsfejl er dækket som nyt i op til 4 år fra
købsdatoen. Selvrisiko på 1.135 kr. Ingen
øvre forsikringssum pr. skade, dog dækker
vi maks. 56.784 kr. pr. genstand.

Dækker ikke.

Dækker.

Maks. forsikringssum

Maks. 60.000 kr.

Valgfri sum i intervaller fra 28.392 til
170.353 kr. pr. cykel pr. skade

Selvrisiko

1.075 kr. pr. skade, dog 5.000 kr. på
carbonstel.

1.703 kr. pr. skade. Ingen særlig selvrisiko
på carbonstel.

Cykelløb

Dækker ikke kaskoskade.

Dækker.

Erstatter uden afskrivningstabel.

Benytter afskrivningstabel.

Ingen selvrisiko

Selvrisiko på 1.135 kr.

Dækker op til 175.000 kr.

Dækker op til 250.000 kr.
(indeksreguleres ikke).

Ekstern juridisk bistand.

Dækker ikke.

Dækker op til 25.000 kr. ekskl. moms.
(indeksreguleres ikke).

Misbrug af sociale medier

Dækker ikke.

Dækker.

Maks. forsikringssum

Skade sket i forbindelse med flytning

Indbo
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5.11 Udvidet cykelskade

6. Erstatning
Solbriller

7. Ansvar
Selvrisiko, gæstebudsskader

8. Retshjælp
– Maks. forsikringssum

FDM 91805s (10.19)

9. Identitetstyveri
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