INFORMATION
ved køb af forsikring

Derfor har du brug for os!
Vi gør meget ud af at sikre, at du er godt forsikret
– hverken for lidt eller for meget.
I denne brochure får du et overblik over,
hvad de enkelte forsikringer dækker i store træk.

Ring til os på

70 12 12 12
eller besøg if.dk

FÆLLES FOR IFS PRIVATFORSIKRINGER
Forsikringens varighed
Forsikringen gælder 1 år ad gangen og bliver automatisk fornyet, indtil enten du eller vi opsiger den,
eller forsikringen ophører på grund af alder.
Opsigelse af forsikringen
Du kan altid opsige din forsikring med mindst 1
måneds varsel til udløbet af et forsikringsår, eller
senest 14 dage efter en skade er blevet opgjort.
Mod et gebyr kan du vælge at opsige de fleste
af dine forsikringer med kun 30 dages varsel til
udgangen af en kalendermåned uanset hovedforfaldsdatoen på forsikringen. Hvis forsikringen
har været i kraft i mindre end 1 år opkræves et
supplerende gebyr, som er særskilt for den enkelte forsikring. Gebyret kan ses på www.if.dk eller
oplyses ved henvendelse.
Særlige regler for opsigelse
Der er særlige regler for opsigelse i de tilfælde,
hvor du anmelder en skade. Der er også særlige
regler for opsigelse af en forsikring, der har dækning for bygningsbrand eller motoransvar.
Forsikringsvilkår
Så snart du har underskrevet aftalen, fremsender
vi policen. Dog fremsender vi først bilforsikringspolicen umiddelbart før, forsikringen træder i kraft.
For voksenforsikring og børneforsikring gælder
det, at policen først sendes, når din eller dit barns
helbredserklæring er modtaget og godkendt.
Dine vilkår kan du finde på www.if.dk/vilkår.
Hvis du fortryder
Når du køber en forsikring hos os, har du selvfølgelig altid ret til at fortryde købet – bare du overholder fortrydelsesfristen. Vi skelner imellem om
din forsikring træder i kraft senere, eller om den
træder i kraft med det samme.
Min forsikring træder i kraft senere
Hvis du køber en forsikring, som fx træder i kraft
om 4 måneder, kan du fortryde købet af forsikringen i indtil 14 dage fra, forsikringen træder i kraft.
For livsforsikring er der 30 dages fortrydelsesret.

Garantifonden
Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. Du
kan læse mere på www.if.dk/garantifond
Hvis uheldet er ude
Hvis du får en skade, skal du blot ringe til os på
telefon 70 12 12 12 – der er åbent døgnet rundt
– og her får du god hjælp. Du kan også lave din
skadeanmeldelse direkte på vores hjemmeside:
www.if.dk/anmeldskade.
Hvis du vil klage
Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig
ikke er tilfreds, kan du inden 6 måneder fra sagens
afslutning henvende dig til vores Kundeombud,
som uden omkostninger behandler din klage.
Du kan henvende dig direkte til Kundeombuddet
via vores hjemmeside www.if.dk/kundeombud.
Du er også velkommen til at ringe direkte til
Kundeombuddet på telefon 70 22 01 32.
Andre klagemuligheder
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Telefon: 33 15 89 00
Forsikringsoplysningen
Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup
Telefon: 41 91 91 91
Mail: fo@forsikringogpension.dk
Du kan også læse mere på
www.forsikringsoplysningen.dk.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ,
AT DU GIVER OS RIGTIGE OPLYSNINGER

Min forsikring træder i kraft
med det samme
Hvis du køber en forsikring, som skal træde i kraft
med det samme, kan du fortryde købet af forsikringen i indtil 14 dage efter, du har modtaget policen.
For livsforsikring er der 30 dages fortrydelsesret.
Rådgivning
If yder ikke rådgivning som defineret i bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører

Aflønningsform
Vi aflønner medarbejderne i Ifs Kundecenter med
en fast løn. Køber du forsikringer via Kundecentret
eller if.dk, betales der således ikke provision til
medarbejderne. Køber du forsikring gennem et If
Forsikringscenter, betaler vi provision til centret.

Urigtige oplysninger
Når du køber en forsikring, skal du besvare alle de
stillede spørgsmål ærligt og i nøje overensstemmelse med din faktiske viden. Det gælder både, når du
afgiver helbredsoplysninger ved køb af børneforsikring, voksenforsikring eller livsforsikring,
når du giver oplysninger om dit hus, dine tidligere
skader, om unge under 25 år kører i din bil osv.
Det har du pligt til ifølge Forsikringsaftalelovens
bestemmelser §§ 4-10.
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“I god tro“
For din egen skyld er det meget vigtigt, at du overholder denne regel. Gør du det, er du “i god tro“.
Det betyder, at selvom det senere skulle vise sig,
at oplysningerne – uden du vidste det eller burde
vide det – faktisk var urigtige, så dækker forsikringen alligevel.
”Ikke i god tro“
Du er imidlertid ikke i god tro, hvis du besvarer
de stillede spørgsmål i modstrid med de faktiske
oplysninger.
Eksempel: På helbredserklæringen undlader du
bevidst at oplyse, at du tidligere er blevet behandlet for
rygproblemer. Så er du ikke længere ”i god tro“. Du
kan derfor risikere at få udbetalt en mindre
erstatningssum (pro rata) eller slet ingen erstatning.
Tvivlstilfælde
Du kan nemt komme galt af sted, hvis du selv
begynder at vurdere, om en oplysning er af betydning eller ej. Kommer du herved til at undlade at
give os en vigtig oplysning – også selvom du ikke
har gjort det med vilje – kan det i værste fald betyde, at du slet ingen erstatning får.
Ifølge Forsikringsaftaleloven har vi i denne situation ret til at vurdere, om du overhovedet kunne få
forsikringen – og i givet fald hvad du skulle betale
for den.
Vi skal derfor vurdere, hvilken af disse 2 muligheder,
der passer på din situation:
1. Ville vi have solgt forsikringen til dig, hvis vi

havde fået alle oplysninger? Hvis vi må svare
”nej“ hertil, har du ikke krav på nogen form for
erstatning (også kaldet forsikringsydelse).
2. Hvad skulle forsikringen koste, hvis vi havde
fået alle oplysninger? I dette tilfælde ville vi gerne forsikre dig, men til en anden pris end den
aftalte. Derfor får du udbetalt erstatning – men
den er mindre end normalt (pro rata forsikringsydelse).
Der er ikke noget krav om, at der – for at vi kan
anvende disse regler – skal være en årsagssammenhæng mellem de urigtige oplysninger og
selve skaden (forsikringsbegivenheden).
Er du i tvivl, så hjælper vi dig gerne
Du er altid velkommen til at spørge os, hvis der er
den mindste smule, du er i tvivl om, når du skal
udfylde helbredserklæringen, eller hvis du er i tvivl,
om oplysningen har nogen betydning for køb af de
øvrige forsikringer.

VORES HÅNDTERING AF PERSONOPLYSNINGER
OG VIDEREGIVELSE HERAF
Personoplysninger
De personoplysninger, som vi indhenter om dig
(navn, adresse, telefonnummer og CPR-nummer,
samt mail ved online køb), er nødvendige for at
vi kan administrere forsikringen/-erne og opfylde
vores kontraktlige forpligtelser samt i øvrigt dine
ønsker som kunde. Oplysningerne vil også kunne
benyttes for at vurdere og træffe beslutning om
forsikringers indhold og vilkår samt til markedsanalyser og til markedsføring.
Oplysningerne vil også kunne benyttes til at give
dig information om vores samarbejdspartneres
ydelser.
Personoplysningerne kan, til de nævnte formål,
også videregives til selskaber og organisationer,
som vi samarbejder med, såvel inden for som
uden for EØS og EU-området.
En begrænset persongruppe har adgang til oplysninger registreret om dig.
Hvis vi har oplysningspligt over for offentlige
myndigheder, vil oplysningerne blive videregivet i
henhold til myndighedernes krav.
Når der indsamles personoplysninger via vores
hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse
af dit udtrykkelige samtykke.
Datasikkerhed på if.dk
Vi benytter en 128 bit SSL kryptering, når der transmitteres personlige oplysninger fra din computer
til os. Efter transmissionen opbevares personoplysningerne på en måde, så ingen uvedkommende
har adgang til dem. Du skal dog være opmærksom
på, at oplysninger sendt pr. mail til os ikke er krypteret.
Indsigt i registrerede oplysninger
Du har ret til at få indsigt i hvilke oplysninger, vi
behandler, ligesom du har ret til at få rettet, slettet
eller blokeret urigtige eller vildledende oplysninger.
Henvendelse og klager herom kan ske til:
If Skadeforsikring,
filial af If Skadeförsikräng AB (publ.), Sverige
Stamholmen 159
2650 Hvidovre
Du kan også klage til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
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Lovpligtig hundeansvar
Dækker skader, som din hund kommer til at lave
på andre dyr, på mennesker eller på deres ting.

INDBOFORSIKRING
Hvad er forsikret?
Dit private indbo.

Hund-xtra
Er en samlet pakke, som giver dig disse fordele:

Indbo (grunddækningen) dækker:
• skade som følge af brand, lynnedslag, eksplosion,
tilsodning og nedstyrtning af luftfartøj
• tyveri og røveri
• skade ved udstrømning af væsker
• storm- og vejrskader
• skader på motordrevne haveredskaber op til 20 hk
• privatansvar og retshjælp.

•
•

Livsforsikring – hvis din hund dør, må aflives,
eller løber bort.
Sygeforsikring – hvis din hund bliver syg eller
kommer til skade.

For dækningen gælder en karenstid på 20 dage for
sygdom, med mindre sygedækningen overføres fra
andet forsikringsselskab.

Indbo Plus dækker:
skader som følge af færdselsuheld eller havari
• hærværksskader
• kortslutning
• funktions- og pixelfejl
• anden pludselig skade
• optøning af køle- og dybfrostvarer.

•

Indbo Super Hus dækker:
flyttedækning
• gør-det-selv byggematerialer
• større motordrevne haveredskaber op til 30 hk
• telefonisk bolighjælp.

REJSEFORSIKRING

•

Du kan tilvælge følgende dækning
Udvidet Hundeansvar, som dækker udover
lovpligtig hundeansvar, hvis din hund forvolder
skade på en person, der frivilligt udsætter sig
selv for en fare. Det kunne eksempelvis være en
hundetræner eller en dommer i en hundekonkurrence.

•

Med vores rejseforsikring har du mulighed for at
få den dækning der præcist passer til dit behov,
uanset hvilken type rejse og dækning du ønsker.
Forsikringen dækker også ferierejser i Danmark
som standard, og ikke kun ferierejser i udlandet.

Indbo Super Lejlighed dækker:
flyttedækning
• glas og kumme
• skadedyrsbekæmpelse
• handicaptilpasning.
•

Hvem er forsikret?
Alle i familien med samme folkeregisteradresse
– også samlever.
Du kan vælge, om forsikringen skal gælde rejser i
Europa eller hele verden.

Det kan du få som tilvalg:
Cykel
• Bagage
• Rejse
• Udvidet sikkerhed, som er tricktyveri,
omkodning af låse og overfaldsdækning
• Indbo Unik.
•

Dobbeltdækning
Brud på glas og kumme kan også være dækket
af din husforsikring eller – hvis du bor til leje – af
husejerens bygningsforsikring.
Har du købt en særlig forsikring hos din forhandler
af hårde hvidevarer, kan der være dækning på både
denne forsikring og på din Indbo Plus.
Du skal dog være opmærksom på, at du aldrig kan
få udbetalt erstatning for den samme skade fra
mere end én af de ovennævnte forsikringer.

HUNDEFORSIKRING

Hvad er forsikret?
Din hund.

Rejse (grunddækningen) dækker:
• sygdom/tilskadekomst (NB. 500 kr. i selvrisiko)
• sygetransport/hjemtransport
• tilkaldelse – op til 3 personer efter eget valg
• sygeledsagelse – op til 2 personer, dog altid egne
børn under 18 år
• ansvar for skade på lejet feriebolig
• overfald
• krisehjælp
• evakuering og/eller ufrivilligt ophold
• sikkerhedsstillelse og kaution
• eftersøgning og redning.
Rejse Plus dækker:
afbestilling
• hjemkaldelse
• ødelagte feriedage
• erstatningsrejse
• hjemtransport af bil
• transportforsinkelse – mere end 4 timer
• forsinket fremmøde
• bagageforsinkelse – mere end 4 timer
• ferieboligsikring.
•
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Rejse Super dækker:
• formålsrejse
• lægelig fejlbehandling
• konkursdækning
• ekstra godtgørelse til køb af ny ferie
• selvrisiko på lejet knallert, bil eller mc
• krisehjælp til pårørende i DK
• udvidelse op til 60 dages rejser.

•

Det kan du få som tilvalg:
• Vintersport.
Hvis du på din ferie skal stå på ski, snowboard,
kælke eller udføre andre lignende former for
vintersport.
• Bagage.
Mulighed for at vælge bagagedækning hvis rejseforsikringen ikke er købt som tilvalg til indbo.

•

•
•
•

Dobbeltdækning
Bliver du overfaldet og kommer alvorligt til skade,
kan det betyde, at du ikke alene får erstatning fra
rejseforsikringen, men også fra din ulykkesforsikring
og fra eventuelle livs- eller pensionsforsikringer.

HUSFORSIKRING
Hvad er forsikret?
Dit hus samt garage og andre bygninger, du har på
din grund.
Dækningen hus omfatter:
• Skader efter brand, lynnedslag, eksplosion, nedstyrtning af luftfartøj, tilsodning, tørkogning og
el-skade
• Anden bygningsbeskadigelse fx skader, som opstår på grund af udstrømning af vand, voldsomt
sky- eller tøbrud, frostsprængning af rør, snetryk,
storm, tyveri og hærværk, påkørsel, brud på glas
og kumme. Samt andre pludselige skader
• Skader opstået ved nybyggeri, ombygning eller
tilbygning (entrepriseforsikring)
• Følgeskade efter håndværker- eller entreprenørfejl
• Retshjælps- og husejeransvarsdækning
• Der er ingen selvrisiko på dækningen brud på glas
og kumme.
Hus Plus dækker:
Brud på skjulte rør og kabler, samt brud på stikledninger, fx kloak
Bemærk, at der er en minimumsselvrisiko på
3.000 kr. på skader på skjulte rør/stikledninger,
medmindre du har valgt en højere selvrisiko
• 50 % dækning ved kosmetiske forskelle
• Psykologisk krisehjælp.
•

Hus Super dækker:
Hjælp til bekæmpelse af skadedyr
• Skader forvoldt af gnavere (mus, rotter og mår),
fx skader på isolering og rør
•

Boligtilpasning, hvis et medlem af husstanden
bliver handicappet ved en ulykke eller sygdom
Skader på haveanlæg ved tyveri eller påkørsel
Funktionsfejl på faste installationer de første 4 år
Skader, der ville have været dækket i det gamle
selskab op til 1 år efter overtagelse, er omfattet
af vores garantidækning.

Det kan du få som tilvalg:
Insekt, svamp og råd.
Dækker skade på bygningsdele af træ som følge
af insekt, svamp eller råd. Dækker også vinduer
og døre. Bemærk, at der er en minimums selvrisiko på 3.000 kr., medmindre du har valgt en
højere selvrisiko.
• Udvidet vandskade.
Udvidet vandskade dækker skade som følge af
udsivning fra synlige rørinstallationer, samt tab
af vand og olie, når det er i forbindelse med en
dækket skade på rør og stikledninger. Derudover
dækker vi skade som følge af nedbør, der trænger
ind i huset og opstigning af grund- og kloakvand,
selvom at der ikke er tale om voldsomt sky- og
tøbrud.
• If Boligtjek.
If Boligtjek er en udførlig gennemgang af dit hus,
straks ved indtegning og derefter hvert 4. år. Du
får en udførlig rapport med vedligeholdelsesplan
og obs-punkter. Du får også mulighed for telefonisk rådgivning.
Dobbeltdækning
Brud på glas og kumme kan også være dækket på
indboforsikringen.
Du skal dog være opmærksom på, at du aldrig
kan få udbetalt erstatning fra mere end én af de
ovennævnte forsikringer for den samme skade.

SOMMERHUSFORSIKRING
Hvad er forsikret?
Dit sommerhus samt garage og andre bygninger,
du har på din grund.
Dækningen sommerhus omfatter:
• Skader efter brand, lynnedslag, eksplosion, nedstyrtning af luftfartøj, tilsodning, tørkogning og
el-skade
• Anden bygningsbeskadigelse. Fx skader, som opstår på grund af udstrømning af vand, voldsomt
sky- eller tøbrud, frostsprængning af rør, snetryk,
storm, tyveri og hærværk, påkørsel, brud på glas
og kumme. Samt andre pludselige skader
• Skader opstået ved nybyggeri, ombygning eller
tilbygning (entrepriseforsikring)
• Samt følgeskade efter håndværker- eller entreprenørfejl
• Retshjælps- og husejeransvarsdækning
• Der er ingen selvrisiko på dækningen brud på
glas og kumme.
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Sommerhus Plus dækker:
Brud på skjulte rør og kabler, samt brud på stikledninger, fx kloak. Bemærk, at der er en minimumsselvrisiko på 3.000 kr. på skader på skjulte
rør/stikledninger, medmindre du har valgt en
højere selvrisiko
• 50 % dækning ved kosmetiske forskelle
• Psykologisk krisehjælp
•

Sommerhus Super dækker:
Hjælp til bekæmpelse af skadedyr
• Skader forvoldt af gnavere (mus, rotter og mår),
fx skader på isolering og rør
• Boligtilpasning, hvis et medlem af husstanden
bliver handicappet ved en ulykke eller sygdom
• Skader på haveanlæg ved tyveri eller påkørsel
• Funktionsfejl på faste installationer de første 4 år
• Skader, der ville have været dækket i det gamle
selskab op til 1 år efter overtagelse, er omfattet
af vores garantidækning.
•

Det kan du få som tilvalg:
Indbo.
Indbo dækker skader efter brand, tyveri, vandog stormskader m.m.
• Udlejer dækning.
Udlejer dækningen yder erstatning ved ubetalt
husleje, udsættelse af lejer eller hærværk udført
af lejer.
• Insekt, svamp og råd.
Dækker skade på bygningsdele af træ som følge
af insekt, svamp eller råd. Dækker også vinduer
og døre.
Bemærk, at der er en minimums selvrisiko på
3.000 kr., medmindre du har valgt en højere
selvrisiko.
• Udvidet vandskade.
Udvidet vandskade dækker skade som følge af
udsivning fra synlige rørinstallationer, samt tab
af vand og olie, når det er i forbindelse med en
dækket skade på rør og stikledninger. Derudover
dækker vi skade som følge af nedbør, der trænger ind i huset og opstigning af grund- og kloakvand, selvom at der ikke er tale om voldsomt
sky- og tøbrud. Bemærk, at der er en minimums
selvrisiko på 3.000 kr. medmindre, du har valgt
en højere selvrisiko.
• If Boligtjek.
If Boligtjek er en udførlig gennemgang af dit hus,
straks ved indtegning og derefter hvert 4. år. Du
får en udførlig rapport med vedligeholdelsesplan
og obs-punkter. Du får også mulighed for telefonisk rådgivning.
•

Du skal dog være opmærksom på, at du aldrig kan
få udbetalt erstatning for den samme skade fra
mere end én af de ovennævnte forsikringer.

BILFORSIKRING
Hvad kan du forsikre?
Bil, motorcykel, knallert, campingvogn, påhængsvogn/anhænger. (Campingvogne og påhængsvogne/anhængere er dækket af bilens ansvarsforsikring. Ønsker du en bedre dækning, kan du købe
en kaskoforsikring på disse.)
Bilforsikringen dækker:
• Ansvar (lovpligtig).
Dækker skader, som du selv eller en anden fører
af køretøjet laver på andre personer eller deres
ting.
• Delkasko (kun for biler).
Et alternativ til kaskodækning. Delkasko giver
kun en begrænset kaskodækning. Læs mere i
folderen Bilforsikring.
• Kasko.
Dækker køretøjet og det monterede standardtilbehør.
• Redningsdækning ved kørsel i udlandet.
• Retshjælp.
Kasko plus:
Førerpladsdækning.
Dækker personskade på dig eller den, som sidder bag rattet i bilen, hvis der sker en eneulykke.
Bilens ansvarsforsikring dækker skader på bilens
passagerer, og føreren af bilen er dækket af
modpartens ansvarsforsikring. Men ved eneulykker er der ikke andre, som kan gøres ansvarlige
for de skader, der måtte ske for dig, derfor er
førerpladsdækningen en ekstra tryghed.
• Friskade ved påkørsel af dyr.
Ved påkørsel af større dyr, fx ræve, hunde eller
råvildt sikrer friskadedækningen dig, så du ikke
bagefter får trinregulering og prisstigning.
Din selvrisiko reduceres med 3.000 kr. ved
påkørsel af dyr.
•

NB: Påkørslen skal meldes til politiet eller Dyrenes
Vagtcentral (telefon 1812) på stedet, ellers er skaden ikke dækket.
Bil super:
Vores mest omfattende forsikring, Bil Super, dækker:
•

Dobbeltdækning
Indbo, som midlertidigt er flyttet fra din helårsbolig
til sommerhuset, kan være dækket af indboforsikringen. Forekommer typisk i perioden 1. juni til
31. august – medmindre en person, som er dækket
af indboforsikringen, lovligt bor i sommerhuset
hele året.

•

•
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Alt det, som kasko og Kasko Plus dækker**
Totalskade.
– Er din bil under 3 år, får du erstatning til en ny bil.
– Er din bil mere end 3 år, erstatter vi den til
handelsprisen plus 15 % ekstra.
Tyveri.
Bliver din bil stjålet, erstatter vi den til handelsprisen plus 15 % ekstra.

Motor- og maskinskade
Brænder motoren i din bil fx pludselig og uforudset sammen, ringer du til os. Vi klarer det praktiske og økonomiske for dig. Kan motoren ikke
repareres, får du en ny motor, blot den gamle
har været normalt vedligeholdt.
NB! Bil Super gælder, indtil bilen fylder 7 år eller
har kørt over 150.000 km.

•

Det kan du få som tilvalg:
Dækning af ekstraudstyr ud over 20.000 kr.
If Autohjælp
Dækker hvis du får brug for vejhjælp:
• Bugsering
• Starthjælp
• Hjulskifte
• Brændstofudbringning
• Døroplukning
• Bjærgning/Fritrækning
• Transport efter tyveri
• Fortsættelse af rejse/hotelophold
• Fritrækning i Europa
• Campingvogn/trailer
• Transport fra synshal
• Akut opstået sygdom
• Transport mellem værksteder
Friskade
Friskade gør, at nedenstående dækkes uden prisforhøjelse eller fald i trin, og med 0 kr. i selvrisiko:
• Brand
• Eksplosion
• Kortslutning
• Lynnedslag
• Hærværk i forbindelse med tyveri og røveri af
bilen
• Nedstyrtende genstande fx tagsten eller is.
• Skader på bilens glas; ruder, lygter og spejle
(eksklusiv forrude)
• Seriehærværk

BÅDFORSIKRING

ULYKKESFORSIKRING

Du kan vælge mellem en fritidsulykkesforsikring
og en heltidsulykkesforsikring. Dine børn kan få en
børneulykkesforsikring der dækker hele døgnet.
Ulykkesforsikringen dækker:
• Varige mén.
Du får erstatning efter et ulykkestilfælde, hvis
méngraden er på minimum 5 %. Erstatningen
afhænger af méngradens størrelse.
• Dobbelterstatning. Får du en méngrad på 30 %
eller mere, fordobler vi erstatningen.
• Erstatning til de efterladte.
Ved dødsfald som følge af ulykkestilfælde udbetales hele dødsfaldssummen uden om boet til
nærmeste pårørende eller til begunstiget.
• Behandlingsudgifter til rimelig og nødvendig
fysisk behandling
• Tandskader
• Psykologisk krisehjælp
• Sportsskader – selv ved farlig sport
• Transportudgifter fra ulykkestedet
• Fører af motorcykel/EU-knallert og privatfly.
Det kan du få som tilvalg:
Strakserstatning.
Skulle uheldet være ude, og du kommer ud for
en ulykke, som påfører dig en fysisk skade, fx
brud på skulder eller albue, vil du modtage økonomisk hjælp i form af en straksudbetaling på
1 % af forsikringssummen.

•

Dobbeltdækning
Der kan være mulighed for udbetaling fra flere
personforsikringer ved samme skade – fx hvis du
har en ulykkesforsikring, gruppelivsforsikring eller
pensionsforsikring.

BØRNEFORSIKRING

Hvad kan du forsikre?
Større lystfartøjer som indboforsikringen ikke
dækker.

Til dine børn har vi en særlig forsikring, som
dækker varige følger af ulykke eller sygdom.

Bådforsikringen dækker:
• Ansvar.
• Kasko, som omfatter dækning ved brand, tyveri
af båd eller inventar samt hærværk. Desuden
dækkes skader på bådens skrog, motor, inventar
og udstyr, fordi båden fx synker, kolliderer med
et andet fartøj eller kæntrer.
• Retshjælp.
Vær opmærksom på
De skader og uheld, der sker, mens båden er i
vand, dækkes kun i sejlsæsonen – 1. april til 15.

november. Vil du sejle længere eller have båden
liggende i vandet vinteren over, kan du få en speciel vinterdækning.

Børneforsikringen dækker:
• Alle dækningerne fra ulykkesforsikring
• Varigt mén som følge af ulykke eller sygdom
Dit barn får erstatning, hvis det på grund af ulykke
eller sygdom får en méngrad på minimum 5 %.
Bemærk, at de fleste psykiske lidelser, let astma
og allergier ikke dækkes af sygdomsdækningen.
• Dobbelterstatning.
Får dit barn en méngrad på 30 % eller mere,
fordobler vi erstatningen.
• Økonomisk førstehjælp.
Hvis dit barn rammes af visse alvorlige sygdomme
eller tilstande, udbetales en erstatning på 100.000 kr.
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Hospitalskompensation.
Ved indlæggelse på minimum 8 sammenhængende dage, udbetales 300 kr. pr. dag (efterbetales
fra dag 1) til den, der har købt forsikringen.
Erstatning til de efterladte.
Ved dødsfald udbetales 50.000 kr. til nærmeste
pårørende.

Det kan du få som tilvalg:
Strakserstatning.

•

Børneforsikring Super
Børneforsikring Super dækker det samme som
børneforsikringen, samt:
• En sumudbetaling ved varig nedsættelse af barnets erhvervsevne med mere end 50 %.

VOKSENFORSIKRING

Vi har en særlig forsikring, der dækker dig ved varigt
mén både som følge af ulykke og en række sygdomme, behandlinger eller tilstande.

Voksenforsikringen dækker:
• Alle dækningerne fra ulykkesforsikring
• Varigt mén som følge af ulykke eller sygdom.
Du får erstatning, hvis du på grund af ulykke eller
visse sygdomme/tilstande får en méngrad på
minimum 5 %.
• Dobbelterstatning.
Får du en méngrad på 30 % eller mere, fordobler
vi erstatningen
• Økonomisk førstehjælp.
Hvis du rammes af visse alvorlige sygdomme/
tilstande eller behandlinger, udbetales en erstatning på 100.000 kr.
Det kan du få som tilvalg:
Strakserstatning.

Voksenforsikring super – det dækker den:
Dækker det samme som voksenforsikringen, samt:
• En sumudbetaling ved varig nedsættelse af din
erhvervsevne med mere end 50 %.
Dobbeltdækning
Der kan være mulighed for udbetaling fra flere
personforsikringer ved samme skade – fx hvis du
har en ulykkesforsikring, gruppelivsforsikring eller
pensionsforsikring.

LIVSFORSIKRING

Livsforsikringen dækker:
Dødsfald. En livsforsikring sikrer dine efterladte,
hvis du dør. Du bestemmer selv hvem, der skal
have erstatningen ved at indsætte en begunstiget.
Gør du ikke det, udbetales erstatningen til dine
nærmeste pårørende.
Forsikringens varighed
Forsikringen gælder 1 år ad gangen og bliver automatisk fornyet. Forsikringen ophører automatisk,
når du fylder 75 år, ved en eventuel opsigelse eller
hvis den kommer til udbetaling.
Hvis du fortryder
Fra du har fået police og vilkår, har du 30 dages
fortrydelsesret.
Opsigelse
Livsforsikringen kan opsiges med mindst 1 måneds
varsel til hovedforfaldsdato.
Dobbeltdækning
Der kan være mulighed for udbetaling fra flere personforsikringer – fx hvis du har ulykkesforsikring,
gruppelivsforsikring eller pensionsforsikring.

•

Vil du have mere detaljeret information, kan du gå ind på vores hjemmeside if.dk.
Du kan også se i din police eller i forsikringsvilkårene for den enkelte forsikring.
If, Stamholmen 159, 2650 Hvidovre, Telefon: 70 12 12 12, if.dk
If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige, CVR nr: 24 20 32 12,
Svensk reg.nr (Finansinspektionen): 516401-8102
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Vær opmærksom på
Vi rådgiver kun om selve livsforsikringen og dens
indhold.

