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DOKUMENT MED OPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET
Selskab: If Skadeforsikring

Produkt: Indboforsikring

De komplette købs- og aftalebetingelser vedrørende forsikringen fremgår af andre dokumenter. Er der uoverensstemmelse mellem dette
dokument og forsikringens police og vilkår, er det policen og vilkårene, der gælder.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Indboforsikringen dækker skader på dine og din husstands ting, fx ved indbrud, brand eller tyveri. Indboforsikringen dækker også, hvis du
eller én i din husstand laver skader på andre personer eller deres ting.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Brand, vandskade og tyveri

Ting, som hører til i fritidshuse, både, campingvogne eller køretøjer indrettet til beboelse

Ansvar, Retshjælp og ID-sikring

Motordrevne køretøjer og trailere

Vejrskader, fx storm og skybrud

Sø- og luftfartøjer

Tilvalgsforsikringer

Ting, som anvendes erhvervsmæssigt eller kategoriseres som professionelt udstyr

Indbo Plus
Hærværk og færdselsuheld
Kortslutning og funktionsfejl

Er der nogen begrænsninger i dækningen?

Køle- og dybfrostskader

Svidning eller smeltning af ting, som med vilje udsættes
for ild eller varme

Anden pludselig skade

Tyveri eller hærværk begået af dig, din husstand eller
hushjælp

IT-udstyr udlånt af undervisningssted
Indbo Super Lejlighed

Tyveri, når du har udvist grov uagtsomhed

Flyttedækning

Glemte, tabte eller forlagte ting

Skadedyrsbekæmpelse i lejlighed,

Vejrskader på ting opbevaret uden for en bygning

Handicaptilpasning af lejlighed

Skade, der er dækket af garanti, serviceordning eller reklamationsret

Glas- og kummedækning
Indbo Super Hus

Pludselige skader eller skader på elektronik forårsaget
af dyr

Flyttedækning

Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse,
borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder

Gør-det-selv-byggematerialer,
Telefonisk bolighjælp

Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark, undtagen Færøerne og Grønland

Dækning af større motoriserede haveredskaber

Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb

Tilvalgsdækninger

Udløsning af atomenergi eller radioaktivitet

Cykel
Bagage; Rejsegods
Udvidet sikkerhed: Tricktyveri og overfaldsdækning
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Indbo Unik: All risk-dækning på specifikke indbogenstande. Brand-, vand- og indbrudstyveriskade på specifikke motordrevne genstande.

Hvor er jeg dækket?
I og ved din helårsbolig i Danmark
Udeboende børn på under 21 år får ligeledes deres indbo dækket, hvis barnet er ugift og ikke selv har børn
I værdiboks i pengeinstitut eller på plejehjem
Kortvarigt i fritidshuse, så længe en forsikret person overnatter der
I op til 12 måneder uden for adressen, hvis tingen er midlertidigt uden for helårsboligen
I op til 24 måneder under professionel opmagasinering eller i aflåst stålcontainer synlig fra helårsboligen
3 måneder på begge adresser ved flytning
3 måneder i udlandet, hvis der er købt bagagedækning

Hvilke forpligtelser har jeg?
Efter forsikringen er trådt i kraft, skal du fortælle os, hvis:
•
•
•
•
•

Du flytter helårsadresse
Helårsboligens tagbeklædning ændres til stråtag eller blødt tag
Helårsboligen anvendes til andet en beboelse, fx erhverv
Du opmagasinerer ejendele i mere end 24 måneder
Værdien af dine ting overstiger forsikringssummen

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringen kan betales helårligt med BetalingsService eller girokort, eller månedligt med BetalingsService.
Det fremgår af opkrævningen, hvornår sidste rettidige betalingsdag er.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen gælder fra den dato, du vælger, når du køber forsikringen, dog tidligst fra købsdatoen.
Forsikringen gælder for en 1-årig periode og bliver automatisk fornyet, indtil enten du eller vi skriftligt opsiger den.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan fortryde købet af forsikringen i op til 14 dage, fra du har modtaget din police. Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag,
helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er det den følgende hverdag, der gælder.

Opsigelse skal ske med mindst 1 måneds varsel til den 1-årige forsikringsperiodes udløb, eller med 14 dages varsel i indtil 14 dage
efter afslutningen af en skade.
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Du kan også opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned mod et administrationsgebyr.

