
12% Generelt

20% Hvem er dækket?

70% Dækker dig og din husstand (samme folkeregisteradresse) 1,68 %

15% Dækker dine og din ægtefælles/samlevers udeboende børn under 21 år, hvis
de bor alene og ikke har børn

0,36 %

10% Dækker dine og din ægtefælles/samlevers udeboende børn under 18 år -
uanset om de bor med andre

0,24 %

5% Dækker ægtefælle / samlever i plejehjemsbolig eller beskyttet bolig 0,12 %

10% Dækker delebørn, som bor hos forsikringstageren 0,24 %

110 % Sum

10% Hvor dækker forsikringen?

80% I Danmark - når tingene befinder sig:

60% I og ved jeres helårsbolig 0,58 %

5% I fritidshus, campingvogn, beboelsesvogn, telt og lystfartøjer, når
tingene er medbragt og sikrede befinder sig der

0,05 %

20% Uden for forsikringsstedet i op til 12 mdr. 0,19 %

5% Ved flytning dækkes på begge adresser i indtil 1 md. 0,05 %

10% Ved flytning dækkes på begge adresser i indtil 3 mdr. 0,10 %

5% I ægtefælles / samlevers plejehjemsbolig eller beskyttet bolig 0,05 %

105 % Sum

20% Udenfor Danmark (Bagagedækning)

80% Dækker under rejser og ophold i udlandet i op til 3 mdr. 0,19 %

20% Forsikringen er uden maksimal dækningssum 0,05 %

Note Maksimal dækningssum:

100% Sum

100% Sum

0% Forsikringens dækningssummer og begrænsninger

0% Forsikringen er uden overordnet forsikringssum 0,00 %

0% Forsikringen er med overordnet forsikringssum 0,00 %

0 % Sum

70% Hvad er omfattet af indboforsikringen?

29% Almindeligt indbo

100% Dækker møbler, tøj, hårde hvidevarer og andet, der hører til en privat
boligs normale udstyr og husholdning

2,44 %

Note Begrænsninger:

100% Sum

23% Særligt indbo

100% Dækker øvrige ting, der på grund af værdi, størrelse eller
omsættelighed er eftertragtet ved tyveri. Fx it-udstyr, mobiltelefon,
ure, pelse og kunstværker

1,93 %

Note Begrænsninger:

100% Sum

20% Værdigenstande

60% Dækker mønt- og frimærkesamlinger, smykker, ædelstene, perler samt
ting af guld, platin eller sølv

1,01 %
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40% Dækker værdigenstande med min. 10% af sum eller min. 100.000 kr. 0,67 %

Note Begrænsninger:

100% Sum

3% Penge

100% Dækker penge, værdipapirer, ubrugte frimærker og møntkort 0,25 %

Note Begrænsninger:

100% Sum

20% Cykler

100% Dækker cykler og elcykler med stelnummer 1,68 %

Note Begrænsninger:

100% Sum

3% Værktøj, rekvisitter og instrumenter

100% Dækker de nævnte genstande, du som lønmodtager ejer og benytter i
dit erhverv

0,25 %

Note Begrænsninger:

100% Sum

1% Småbåde og påhængsmotorer

100% Dækker småbåde op til 5,5 meter, tilbehør samt påhængsmotorer med
op til 5 hk

0,08 %

Note Begrænsninger:

100% Sum

1% Gravsteder

100% Dækker gravsteder, hvor sikrede har brugsretten til gravstedet 0,08 %

Note Begrænsninger:

100% Sum

100% Sum

100% Sum

46% Hvad dækker forsikringen?

16% Brand

90% Dækker brand, direkte lynnedslag og pludselig tilsodning 6,62 %

10% Dækker pludselig tilsodning fra levende lys og madlavning 0,74 %

100% Sum

4% Elskader

80% Dækker kortslutning, induktion og overspænding 1,47 %

0% Dækningen er uden selvrisiko 0,00 %

Note Selvrisiko ved elskade:

20% Genstande erstattes med nyværdi, indtil de er 4 år gamle 0,37 %

100% Sum

5% Udstrømning af væsker

35% Dækker pludselig udstrømning af vand fra installationer fx radiator, kedel
og vandhane

0,80 %

55% Dækker udsivning fra skjulte rørinstallationer 1,26 %

10% Dækker udsivning fra synlige rørinstallationer 0,23 %

100% Sum

6% Storm- og nedbørsskade



5% Dækker skade på indbo, hvis der sker stormskade eller anden pludselig
skade på bygning

0,14 %

53% Dækker voldsomt skybrud eller tøbrud, når vandet ikke kan få normalt afløb 1,46 %

12% Dækker skade, som følge af nedbør - også selvom der ikke har været
skybrud eller tøbrud.

0,33 %

0% Dækker skade, som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb 0,00 %

10% Dækker skade, som følge af oversvømmelse fra sø eller vandløb i
forbindelse med sky- eller tøbrud

0,28 %

5% Dækningen har samme selvrisiko ved skybrudsskade som for forsikringen
generelt

0,14 %

0% Dækningen har en højere selvrisiko ved skybrudsskade end for forsikringen
generelt

0,00 %

Note Selvrisiko ved skybrudsskade:

15% Dækningen er uden særlig sumbegrænsning ved skybrudsskade 0,41 %

Note Begrænsning ved skybrudsskade:

100% Sum

1% Køle- og dybfrostskade

100% Dækker skade på varer i køle- og dybfrostanlæg ved tilfældig
strømafbrydelse af køle- og dybfrostanlæg

0,46 %

100% Sum

65% Tyveri

60% Tyveri fra aflåste bygninger og lokaler (indbrud)

100% Dækker tyveri fra forsvarligt aflåst bygning eller lokale 17,94 %

100% Sum

5% Tyveri fra aflåste biler, campingvogne, telte og både

90% Dækker tyveri fra aflåste biler, campingvogne, telte og både, når
voldeligt opbrud kan konstateres

1,35 %

10% Dækker tyveri fra biler, hvor voldeligt opbrud ikke kan konstateres 0,15 %

Note Maksimal dækningssum:

100% Sum

5% Røveri, overfald og tricktyveri

10% Dækker røveri, hvor tyven bruger vold eller truer med straks at bruge
vold

0,15 %

10% Dækker overfald, dvs. skade på ting, som sker ifm. et overfald 0,15 %

35% Dækker tricktyveri, dvs. hvis en eller flere ukendte personer får
adgang til din bolig under falsk dække og stjæler eller franarrer dig
ting

0,52 %

45% Dækker ran og tasketyveri, dvs. tyveri af ting i umiddelbar nærhed
under forudsætning af, at tyveriet blev bemærket af dig eller andre i
gerningsøjeblikket, og der blev råbt om hjælp

0,67 %

100% Sum

15% Cykeltyveri

80% Dækker tyveri af aflåste cykler med stelnummer 3,59 %

20% Dækker hærværk i forbindelse med forsøg på tyveri af aflåste cykler
med stelnummer

0,90 %

100% Sum

15% Andet tyveri (simpelt tyveri)

20% Dækker tyveri af indbogenstande, der befinder sig uden for bygning 0,90 %

80% Dækker tyveri af indbogenstande, der befinder sig i uaflåst bygning
eller lokale

3,59 %



100% Sum

100% Sum

1% Hærværk (skade forvoldt med vilje og i ond hensigt)

100% Dækker hærværk på ting, der befinder sig i og ved helårsboligen 0,46 %

100% Sum

2% Færdselsuheld (påkørsel, sammenstød og væltning)

80% Dækker skade på ting som følge af færdselsuheld, hvor et trafikmiddel er
indblandet

0,74 %

20% Dækker skade på cykel ved færdselsuheld 0,18 %

100% Sum

100% Sum

12% Erstatningsopgørelse

60% Nye og ubeskadigede ting

40% Ting, der er købt som nye, er mindre end 1 år gamle og som er
ubeskadigede, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye ting

2,88 %

40% Ting, der er købt som nye, er mindre end 2 år gamle og som er
ubeskadigede, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye ting

2,88 %

20% Elektroniske genstande, der er købt som nye, er mindre end 4 år gamle og
som er ubeskadigede, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende
nye ting

1,44 %

100% Sum

30% Ældre ting

70% Ældre ting opgøres til genanskaffelsespris for tilsvarende nye ting, men
eventuelt med fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, mode,
nedsat anvendelighed og andre omstændigheder

2,52 %

30% For ting, hvor nytteværdien ikke er væsentlig nedsat, erstattes med
genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye ting

1,08 %

100% Sum

2% Genstande, som erstattes efter fastsatte tabeller

100% Cykler og elektriske ting erstattes efter fastsatte tabeller 0,24 %

100% Sum

1% Briller

100% Briller erstattes efter fastsat tabel 0,12 %

100% Briller erstattes som beskrevet under: 'Nye og ubeskadigede ting' eller
'Ældre ting'

0,12 %

200 % Sum

4% Genhusning

100% Ved skade på indbo dækkes merudgifter til redning, bevaring og flytning 0,48 %

100% Sum

3% Psykologisk krisehjælp

40% Dækker ved brandskade, der har kostet menneskeliv, eller hvor der har
været overhængende fare for menneskeliv

0,14 %

30% Dækker ved røveri, vold eller overfald 0,11 %

30% Dækker ved indbrud 0,11 %

100% Sum

100% Sum

3% Ansvarsforsikring



20% Dækker skade forvoldt på andres personer eller andres ting 0,60 %

40% Der gælder en sum for skade forvoldt på andre personer på min. 10 mio kr. pr.
forsikringsbegivenhed

1,20 %

40% Der gælder en sum for skade forvoldt på andres ting eller dyr på min. 2 mio. pr.
forsikringsbegivenhed

1,20 %

100% Sum

3% Retshjælp og ID-tyveri

5% Id-tyveri

100% Dækker hjælp og rådgivning ifm. med Id-tyveri 0,15 %

100% Sum

95% Retshjælp

100% Forsikringen dækker retshjælp 2,85 %

Note Maksimal summer:

Note Selvrisiko retshjælp:

100% Sum

100% Sum

3% Glas- og kumme (sanitet)

35% Dækker glas, der er monteret som bygningsdele 1,05 %

40% Dækker wc-kummer, bideter, håndvaske og badekar 1,20 %

5% Dækker glaskeramiske kogeplader 0,15 %

20% Der opkræves ingen selvrisiko, selvom forsikringen er tegnet med en generel
selvrisiko

0,60 %

0% For dækningen gælder den samme selvrisiko, som for forsikringen generelt 0,00 %

100% Sum

7% Pludselig skade

60% Dækker pludselig skade, dvs. skade på dine ting, når skaden er sket på et
bestemt tidspunkt og ikke over et tidsrum

4,20 %

20% Dækker under rejser uden for Danmark i op til 3 mdr. 1,40 %

20% Dækker lånte og lejede ting 1,40 %

0% Dækningen er uden særlig selvrisiko 0,00 %

Note Selvrisiko pludselig skade:

100% Sum

10% Elektronikskade

45% Dækker pludselig skade, dvs. skade på jeres elektriske ting, når skaden er sket
på et bestemt tidspunkt og ikke over et tidsrum

4,50 %

20% Dækker funktionsfejl 2,00 %

5% Dækker større pixelfejl på fladskærme 0,50 %

10% Dækker under rejser uden for Danmark i op til 3 mdr. 1,00 %

10% Dækker lånte og lejede ting 1,00 %

0% Ting, som er indtil 4 år gamle, erstattes til nyværdi 0,0 %

10% Ting, som er indtil 5 år gamle, erstattes til nyværdi 1,00 %

0% Elektronikskade er uden særlig selvrisiko 0,0 %

Note Selvrisiko elektronikskade:



100% Sum

4% Udvidet cykel

100% Dækningen udvider standard cykeldækningen med skade på cykel ved:

25% hærværk 1,00 %

15% transport af cyklen 0,60 %

15% pludselig skade, når cyklen ikke er i brug 0,60 %

45% pludselig skade, når cyklen er i brug 1,80 %

Note Summer og erstatningsregler:

Note Selvrisiko udvidet cykel:

100% Sum

100% Sum

100% Sum
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