Værdiopgørelse

Her kan du tjekke, om dit
indbo er korrekt forsikret
Undgå at være under- eller overforsikret.
Det kan være dyrt at være underforsikret, hvis uheldet er ude. På den
anden side er der jo heller ingen grund til at være overforsikret og
derved betale mere i præmie end nødvendigt. Er værdien af dit indbo
fx dobbelt så stor som forsikringssummen, betyder det, at du er
underforsikret. Stjæler tyven fx værdier for 50.000 kr., får du kun
udbetalt 25.000 kr.
Udfyld skemaet og beregn, hvad værdien af dit indbo er i dag – og
sammenlign med den indbosum, som du har på din nuværende
forsikring. Vær opmærksom på, at skemaet er til for at give en idé om
den samlede værdi af dit indbo, men det er ikke en garanti for den
erstatning, du kan få i forbindelse med en skade. Erstatningen vil blive
opgjort i overensstemmelse med forsikringsbetingelserne.

Sådan udfylder du skemaet
Vær opmærksom på, at de priser, du skal skrive ind i skemaet, som
udgangspunkt er genanskaffelsespriser – altså den pris, det vil koste dig,
hvis du skal ud at købe et møbel, tv, smykke osv. med tilsvarende alder
og funktionalitet, som dine ting har i dag. Det betyder også, at du
løbende skal overveje, om værdien af dit indbo passer med den
indbosum, du har på din forsikring.
For at gøre det nemmere for dig, har vi angivet nogle typiske værdier på
indbo – fordelt på de forskellige rum. Passer disse gennemsnitlige værdier
ikke i dit tilfælde, skal du blot skrive de beløb, som er rigtige.
Udfyld først A, B og C på denne side og overfør beløbene til næste side.

Stuer, alrum m.m.
A.

Guldtæpper/gardiner

Normal

Ekstra

Luksus

15.000 kr.

25.000 kr.

40.000 kr.

5.000 kr.

10.000 kr.

30.000 kr.

35.000 kr.

75.000 kr.

150.000 kr.

Belysning
Møbler

Stue 1

Stue 2

Stue 3

Alrum

Samlet værdi af stuerne

Havestue

Samlet værdi

i alt kr.

Værelser, køkken, entré
B.

Normal

Guldtæpper/gardiner
Belysning
Møbler

Ekstra

Luksus

7.000 kr.

15.000 kr.

20.000 kr.

3.000 kr.

4.000 kr.

7.000 kr.

10.000 kr.

20.000 kr.

40.000 kr.

Børnevær.

Sovevær.

Kontor

Køkken

Samlet værdi af værelserne

Entré

Samlet værdi

i alt kr.

Gaderobe
C.

Normal

Ekstra

Luksus

Kvinde/pige

40.000 kr.

65.000 kr.

110.000 kr.

Mand/dreng

25.000 kr.

50.000 kr.

95.000 kr.

Samlet værdi af gaderobe
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Kvinde

Mand

Barn

Barn

Barn

Samlet værdi

i alt kr.

Privatsikring, Gammel Kongevej 60,1790 København V, Tlf. 70 11 17 07

privatsikring.dk

Almindeligt indbo (overført fra forsiden)
A. Stuer

Kr.

B. Værelser

Kr.

C. Garderobe

Kr.

Almindeligt indbo

Normal

Ekstra

Luksus

25.000 kr.

40.000 kr.

50.000 kr.

Køkkenudstyr

8.000 kr.

15.000 kr.

20.000 kr.

Madvarer

4.000 kr.

8.000 kr.

15.000 kr.

Porcelæn, service

8.000 kr.

15.000 kr.

40.000 kr.

Håndklæder og sengetøj

8.000 kr.

15.000 kr.

40.000 kr.

Bøger

8.000 kr.

15.000 kr.

40.000 kr.

Udsmykning og nips

4.000 kr.

10.000 kr.

20.000 kr.

Badeværelsesudstyr

4.000 kr.

8.000 kr.

20.000 kr.

Legetøj pr. barn

8.000 kr.

10.000 kr.

20.000 kr.

Husholdningsmaskiner

Haveudstyr

8.000 kr.

15.000 kr.

35.000 kr.

Cykler pr. stk.

15.000 kr.

25.000 kr.

50.000 kr.

Sportsudstyr

4.000 kr.

8.000 kr.

20.000 kr.

Grønne planter

8.000 kr.

15.000 kr.

25.000 kr.

Andet

3.000 kr.

10.000 kr.

15.000 kr.

Samlet værdi

Samlet værdi af almindeligt indbo
Særligt privat indbo

Kr.
Samlet værdi

Antikviteter
Ægte tæpper
Kunstværker, malerier
Musikanlæg (radio, højtalere, cd-afspiller, dockingstation m.m.)
CD, DVD, plader, VHS bånd, kassetter m.m.
TV, videooptager, video/DVD-recorder og afspiller, mediecenter
Mobiltelefon, radioamatørudstyr
Tablets, stationære computere eller bærbare m.m.
Fotoudstyr, film, kikkert m.m.
Musikinstrumenter
Pelse, pelsværk, skindtøj, skind
Andet
Samlet værdi af almindeligt indbo
Særlige private værdigenstande

*

Kr.
Samlet værdi

Smykker, ædelstene, perler
Sølvtøj samt andet af sølv og guld
Mønt- og frimærkesamlinger
Andet
Samlet værdi af særlige private værdigenstande

Kr.

Kontanter

Kr.

Den samlede værdi af dit indbo

Kr.

* Vi erstatter disse værdigenstande med brugtpriser. Du skal derfor
være opmærksom på dette i forhold til værdiansættelsen.
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