Indbo
Her kan du se de væsentligste forskelle mellem den gamle og den nye indboforsikring.
Skemaet indeholder ikke alle oplysninger, og erstatter derfor ikke dine nye forsikringsbetingelser.
Kolonnen ‘Emne’ til venstre er inddelt efter indholdet i Ny Indboforsikring.
Forbedringer er markeret med grønt .
Forringelser er markeret med rødt .

Emne

Familieforsikring - Indbo
(Gammel)

Ny Indboforsikring

Hvilke ting er omfattet

Dækker almindeligt privat indbo, særligt
privat indbo, guld og sølv m.m. (særlig
private værdigenstande).

Dækker indbo, der hører til en privats
normale udstyr (opdeles ikke længere).

Påhængsmotor

Maks. 25 HK

Maks. 6 HK

Bygningsdele, som lejer har
vedligeholdelsespligten for

Dækker kun tyveri- og hærværksskader.

Dækker alle typer skader du som lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver,
i henhold til lejekontrakten, regler eller
vedtægter for boligforeningen, har vedligeholdelsespligten for.
Følgende bygningsdele i boligen er
omfattet:
Ikke fastmonterede køkkenelementer,
hårde hvidevarer samt glas og
sanitet som befinder sig i lejeboligen.
Markiser, paraboler og antenner.

Brud på glas og sanitet

Dækker ved tilkøb af glas og kumme.

Dækket ved tilkøb af Pludselig skade

Skader, der skyldes at tingene er
udsat for vand, væske eller fugt

Dækker.

Dækker ved køb af tilvalgsdækningen
Elektronikskade.

El-skade - maks. dækning

Ingen begrænsning.

Ingen maks. dækning pr. begivenhed i
boligen - i stedet udelukkende
maks. 54.590 kr. pr. ting.

Dækker som simpelt tyveri.

Forsvarlig aflåsning gælder ikke ved tricktyveri. Så der vil være dækning for
guld & sølv m.m. samt penge (dog med
begrænsningen for tyveri af penge).

Tyveri af særlig privat indbo fra
kælder- og loftsrum i etagebyggeri

Dækker ikke.

Dækker maks. 27.295 kr.

Øvrige skader i kælder- og loftsrum
(ikke sky- og tøbrudsskader)

Ingen begrænsning.

Dækker maks. 27.295 kr.

Tyveri og hærværk
Tricktyveri

Tyveri uden for boligen
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Emne

Familieforsikring - Indbo
(Gammel)

Ny Indboforsikring

Tyveri fra bil - krav til placering

Alm. Indbo: Dækkes uden krav om
placering. Særlig privat Indbo dækkes når
tingene er anbragt, så de ikke er synlige
udefra.

Tyvetækkelige ting er kun dækket, hvis de er
placeret i:
Lukket handskerum
Bagagerum, som er låst adskilt fra kabinen,
eller under bagagedækken/hattehylde.

Tyveri af ting fra bil

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

Dækkes med maks. udesummen.
Udesummen kan vælges efter behov.

Tyveri af værktøj fra bil

Dækker ikke, hvis det er værktøj som sikrede
selv ejer og bruger som lønmodtager.

Dækkes med maks. udesummen.
Udesummen kan vælges efter behov.

Tyveri af ting fra hotelværelse,
kahyt eller togkupé.

Dækker med 10 % af forsikringssumen.
Guld og sølv m.m dækkes ved tyveri når
voldeligt opbrud kan konstateres.

Dækkes med maks. udesummen.
Udesummen kan vælges efter behov.

Indskrevet rejsegods

Dækker med maks. 10 % af forsikringssummen. Dækker bortkomst og
beskadigelse af indskrevet rejsegods
under rejse til/fra og i udlandet og i DK.

Dækker - ny inddeling:
1. Bortkomst af bagage i DK - Dækket
under afsnittet “Tyveri og hærværk”.
2. Bortkomst og beskadigelse af indskrevet
bagage under rejse til/fra og i udlandet Dækket under: “Skade på bagage
i udlandet.”
3. Beskadigelse af indskrevet bagage i DK Er kun dækket, hvis der er tilkøbt
“Pludselig skade”.

Hærværk på ting uden for boligen

Dækker ikke hærværk på særligt privat
indbo, penge og særlige private værdigenstande, når de befinder sig uden for
sikredes beboelse.

Dækker alle ting
Penge er begrænset med maks. 27.295 kr.

Dækker ikke.

Dækker hagl og snetryk - Det er en forudsætning, at skaden på ting er sket på
grund af en samtidig storm-, hagl- eller
snetryksskade på bygningen, som er
dækket på bygningsforsikringen.

Dækker ikke.

Dækker.

Vejrskade
Skade som følge af hagl og snetryk

Udstrømning
Skade i forbindelse med påfyldning
og aftapning af olietanke eller andre
beholdere
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Emne

Familieforsikring - Indbo
(Gammel)

Ny Indboforsikring

Skade på rejsegods i udlandet
Tyveri på rejse

Dækker 10 % af forsikringssummen.

Dækker med udesummen.

Øvrige skader på rejse

Dækker 10 % af forsikringssummen.

Maks. 54.590 kr. pr. ting.

Dækker psykologisk krisehjælp, hvis du har
været involveret i en alvorlig hændelse i
privatlivet, der kræver professionel
krisehhjælp.

Dækker psykologisk krisehjælp. hvis du har
været involveret i eller har overværet en af
følgende hændelser, og dette har medført
en akut psykisk krise for dig.

Det kan være:
- Trafikuheld
- Pludseligt opstået livstruende sygdom
i familien
- Overfald
- Hændelser som kan få enhver i
psykisk ubalance

Alvorlig ulykke
Røveri, indbrud, brand, vold og overfald.
Forholdet skal politianmeldes
Dødsfald i nærmeste familie
Livstruende sygdom, herunder nærmeste
familie
Selvmord eller forsøg på selvmord i
nærmeste familie.

Udeboende børn

Under 21 år er meddækket.

Over 18 år er ikke meddækket - skal tegne
egen forsikring.

Hvornår skal behandling være
påbegyndt

Behandling skal være påbegyndt senest
6 måneder efter, at sikrede har været
involveret i en alvorlig hændelse i privatlivet.

Behandling skal være påbegyndt senest
3 mdr. efter, at hændelsen fandt sted.

Hvis kunden modtager eller har
mulighed for at modtage psykologisk
krisehjælp fra anden forsikring

Dækker.

Dækker ikke.

Transport til og fra behandling

Dækker.

Dækker ikke.

Pludselig skade
(tilvalgsdækning)

Fejl- og uheldsforsikring.

Skader på elektriske apparater

Dækker.

Dækker ikke - dækket på tilvalgsdækningen
Elektronikskade.

Brud på glas og sanitet.
(dækning for lejere)

Dækker ikke (glas og sanitet kan tilkøbes).

Dækker.

Psykologisk krisehjælp
Hændelser
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Pludselig skade på:
Ting.
Indskrevet bagage, der medbringes eller
sendes med fly, tog eller fragtmand i Danmark.
Glas og sanitet (kun for lejer, andelshaver eller
ejerlejlighedsindehaver)
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Emne

Familieforsikring - Indbo
(Gammel)

Ny Indboforsikring

Pludselig skade på indskrevet
bagage i Danmark

Dækker på indboforsikringen.

Dækker, hvis der er tilkøbt Pludselig skade.

Skade, der skyldes brug af skrive-,
tegne eller maleredskaber

Dækker.

Dækker ikke.

Elektronikskade
(tilvalgsdækning)

Fejl- og uheldsforsikring.

Pludselig skade på elektronik,
når det har været udsat for
vand, væske eller fugt

Er dækket på El-skade uden selvrisiko.

Dækker med selvrisiko på 1.091 kr.

Skjulte rør og kabler

Skade på og fra skjulte rør og kabler

Dækker ikke.

Øvrige bygningsdele

Paraboler og antenner, vaskemaskiner,
tørretumblere og andre bygningsdele, når
disse er anbragt på deres blivende plads.
Glas er ikke omfattet.

Dækker - hvis lejer, andelshaver og
ejerlejlighedsindehaver ejer og har
vedligeholdelsespligten.
Glas&sanitet er omfattet, hvis der tilkøbes
Pludselig skade.

Ansvar som læge, når du yder lægehjælp eller lægelig rådgivning, der
ikke er erhvervsmæssig

Dækker ikke.

Dækker.

Ansvar for skader efter lov om
hæftelse for børns erstatningsansvar,
når der er tale om forsætlige handlinger begået af børn på 14 år eller
derover (forældres hæftelsesansvar)

Dækker.

Dækker ikke.

Dækker ikke.

Dækker.

Elektronikskade:
- Pludselige skader og funktionsfejl.

Udvidet Bygningsdele
(tilvalgsdækning)

Ansvar

Retshjælp

TJM 502s (11.17)

Mediation
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