
Studieforsikring – Privatsikring 

Udvidelser til forsikringsbetingelser                                     
                                                                  
Indbodækning  

Uanset forsikringsbetingelsernes punkt 2.2 er denne forsikring udvidet til at dække særligt 
privat indbo uden begrænsningen på 20 % af forsikringssummen.                                             
                                                                  
Uanset forsikringsbetingelsernes punkt 2.3 er denne forsikring udvidet til at dække særlige 
private værdigenstande med op til 15 % af forsikringssummen.                                             
                                                                  
Uanset forsikringsbetingelsernes punkt 2.4 er denne forsikring udvidet til at dække penge, 
værdipapirer o.l. med op til 24.600 kr. (2020).                

Uanset forsikringsbetingelsernes punkt 3.2.1 er denne forsikring udvidet til at dække 
almindeligt privat indbo fra lofts- og kælderrum i etagebyggeri samt fra udhuse og garager 
med op til 5 % af forsikringssummen.                                                
                                                                  
Uanset forsikringsbetingelsernes punkt 3.3.1 er denne forsikring udvidet til at dække simpelt 
tyveri af særligt privat indbo med op til 10 % af forsikringssummen.                                    
                                                                  
Uanset forsikringsbetingelsernes punkt 3.4 er den maksimale dækningssum ved frarivelse af 
taske 10 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed.                                            
                                                                  
Uanset forsikringsbetingelsernes punkt 3.9.2 er denne forsikring udvidet til at dække skader, 
der sker ved væltning, hvor et trafikmiddel er indblandet.                                          
                                                                  
Uanset forsikringsbetingelsernes punkt 6.3 opgøres værdien af de nævnte genstande efter 
nyværdi, når de er indkøbt som nye højst 2 år før skadetidspunktet.                                         

Ansvarsdækning                                                     
                                                                   
Uanset forsikringsbetingelsernes punkt 2 er denne forsikring udvidet til at dække sikredes 
ansvar som lejer over for husejere i henhold til lejelovens bestemmelser 

om lejerens erstatningspligt for skade, der er forårsaget af de installationer, lejeren med 
udlejerens godkendelse har foretaget.                                
                                                                   
Lejerens ansvar for det lejede i øvrigt er ikke dækket af 
forsikringen.                                                            
                                                                   
Ansvarsdækningen er udvidet til at dække sikredes ansvar for skade på lånte og lejede 
genstande af de arter, der er nævnt i Indbodækningen punkt 2.1 og 2.2, når der er tale om 
pludselig skade, såfremt skaden sker i de første 30 dage af låne- eller lejeperioden. 
                                                                  
For denne dækning gælder en selvrisiko på 10 % af skadens beløb, dog minimum den 
obligatoriske selvrisiko på policen.         


