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Her kan du læse en kort beskrivelse af vores studieforsikring. Du kan læse de komplette betingelser, se mere om forsikringen og vores  
forbrugerinformation på privatsikring.dk. Vælger du at oprette forsikringen, får du de samlede betingelser og policen, der til sammen udgør  
aftalen mellem os. I dokumentet her omtaler vi de forsikrede personer med 'du' eller 'din'. 

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Studieforsikringen er en sammensat forsikring, der består af en indboforsikring og en ulykkesforsikring. Indboforsikringen dækker dit indbo mod  
fx brand, tyveri og vandskader og indeholder blandt andet også en elskadeforsikring og en ansvarsforsikring. Du kan vælge at udvide  
indboforsikringen med fx elektronikdækning og cykeldækning. Med en ulykkesforsikring er du dækket, hvis du får et varigt mén efter en ulykke,  
og hvis du som følge af ulykken har brug for behandling hos fx en fysioterapeut.

Hvad dækker den? 
Indboforsikring

Forsikringen er uden loft for, hvor meget vi dækker, og du 
skal derfor ikke vurdere den samlede værdi af dine ejen-
dele. Dine valgte summer for enkeltgenstande, samlinger 
og design og for særlige private værdigenstande står i din 
police. De øvrige forsikringssummer står i dine betingelser. 

Ansvar
Vi dækker, hvis du kommer til at skade andre personer eller 
deres ting. 

Indbo
Brand
Tyveri og hærværk
Vejrskade – fx storm og skybrud
Krisehjælp
Udstrømning
Skade på bagage i udlandet
Identitetstyveri.

Retshjælp
Vi dækker udgifter ved visse private retssager.

Elskade
Vi dækker skader som følge af kortslutning, induktion,  
overspænding og lynnedslag på dine elektriske apparater.

TILVALG
Glas og sanitet 
Cykel 
Elektronik.

Hvad dækker den? 
Ulykkesforsikring

Vi dækker dig, hvis du som følge af et ulykkestilfælde  
fået et varigt mén på mindst 5 %. Forsikringen dækker 
hele døgnet.

Sum
Din valgte sum ved invaliditet står i din police. 

Invaliditet ved ulykke
Vi dækker dig, hvis du kommer ud for en ulykke, der skyldes 
en pludselig hændelse, og som giver dig et varigt mén. 

Vi dækker også psykiske varigt mén efter et ulykkestilfælde, 
hvis du har været udsat for personskade eller været i direkte 
fare for personskade. 

Har du behov for behandling hos en fysioterapeut eller 
kiropraktor efter en ulykke, som er dækket af forsikringen, 
dækker vi udgifter til behandlinger med op til den sum, som 
står i din police. 

Vi dækker krisehjælp efter et ulykkestilfælde, hvis det må 
forventes at give et varigt mén, der giver ret til erstatning. 
Vi betaler din behandling hos psykolog eller speciallæge i 
psykiatrien med op til den sum, som står i policen. 

Tandskade
Vi dækker dine udgifter til behandling, hvis dine tænder bliver 
beskadiget som følge af en ulykke, eller hvis du tygger på 
en fremmed genstand, der ikke burde være i maden. 

Dobbelterstatning
Vi fordobler din erstatning, hvis du får et varigt mén på mere 
end 30 %.

Dødsfald
Vi udbetaler dine efterladte det beløb, du har valgt på forsik-
ringen, hvis du dør som følge af en ulykke.

TILVALG
Strakserstatning.

Studieforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
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Hvad dækker den ikke?
Logerende, det vil sige personer, du har boende til leje.

Indbo
Motordrevne køretøjer som fx biler, motorcykler  
og campingvogne. 
Haveredskaber med over 25 hk. 
Småbåde over 6 meter, windsurfere og luftfartøjer  
inklusive dele og tilbehør. Modelfly og droner under  
250 gram er dog dækkede.
Transportmidlet ved færdselsuheld, fx din cykel. 

Elskade 
Motoriserede og elektriske apparater, der udelukkende er  
til udendørs brug. 

Ulykkesforsikring
Forsikringen dækker ikke briller og andre ejendele. 
Vi dækker ikke udgifter til advokat eller anden form  
for rådgivning.
Vi dækker ikke udgifter til psykolog, fysioterapeut eller 
kiropraktor, hvis behandlingen er dækket af andre, fx af en 
arbejdsskadeforsikring eller det offentlige sundhedsvæsen.

Dødsfald
Vi dækker ikke dødsfald, hvis personen er død af naturlige 
årsager, hvis årsagen er ukendt, eller hvis der er tale om  
et selvmord.

Hvor er jeg dækket?
Indboforsikringen dækker i Danmark og på udlandsrejser i op til tre måneder.
Ulykkesforsikringen dækker i hele verden i op til to år fra afrejsedagen. Der gælder ingen tidsbegrænsning ved rejser i Danmark, 
Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge og Sverige. 

Hvilke forpligtigelser har jeg?
–  Du skal give os samtykke til, at vi må registrere, udveksle og behandle dine oplysninger, så vi kan administrere forsikringen.
–  Du skal være mellem 18 og 29 år for at kunne købe studieforsikringen. 
–  Du skal være indskrevet på en SU-berettiget videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse. Du skal derfor give os besked,  

hvis du ikke længere er studerende og dermed ikke er berettiget til denne forsikring.
–  Du skal bo til leje eller i en andelsbolig. 
–  Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter forsikringen.
–  Du skal betale til tiden. 
–  Du skal kontakte os, hvis oplysningerne i policen er forkerte, hvis du flytter, hvis boligen får stråtag, eller hvis der i øvrigt  

sker ændringer til de oplysninger, der står i policen. 
–  Får du en skade, skal du forsøge at afværge eller begrænse den mest muligt. 
–  Får du en skade, skal du straks anmelde den til os.
–  Du skal anmelde tyveri, røveri, overfald og hærværk til politiet. 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen?
Ting, som du har medbragt fra din helårsadresse til et  
fritidshus uden for perioden fra den 1. juni til den  
31. august, medmindre fritidshuset er beboet. Vi dækker 
almindeligt indbo i fritidshuset uden for perioden, selvom 
det ikke er beboet.

Ansvar 
Skader forvoldt af droner over 250 gram. 

Indbo
Tyveri eller hærværk, der er forvoldt af en person, som du 
har givet adgang til din bolig.
Skader, der opstår ved svidning eller smeltning, medmindre 
det er som følge af en brand.  
Omkostninger og tab ved identitetstyveri, hvis der fx bliver 
hævet penge på din konto.
   
Retshjælp
Omkostninger i forbindelse med fx straffesager, arbejds-  
og lønspørgsmål eller skilsmisse. 

Elskade
Skader, der skyldes, at apparatet er blevet overbelastet 
eller brugt forkert. 

Ulykkesforsikring
Vi dækker ikke, hvis skaden skyldes en bevidst handling, 
grov uagtsomhed, eller hvis du var beruset, da ulykken skete. 
Vi dækker ikke skader, som følge af almindelige dagligdags 
bevægelser, fx at bukke sig, rejse sig, sætte sig, gå, stå 
eller række ud efter noget.
Vi dækker ikke, hvis ulykken skyldes en sygdom.
Vi dækker ikke varigt mén, som udelukkende er en  
forværring af en eksisterende lidelse.

Kr.
Kr. Hvornår og hvordan betaler jeg?

Du betaler første gang, når forsikringen træder i kraft. Senere betalinger er på de aftalte betalingsdage. Du kan betale forsikringen  
pr. måned, kvartal, halvår eller år via Betalingsservice eller indbetalingskort.
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Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige forsikringen enten en måned før hovedforfald uden gebyr eller i løbet af en måned plus en måned mod et mindre gebyr. 
Opsiger du forsikringen i det første år, opkræver vi et forhøjet gebyr. Du kan læse mere om vores gebyrer på privatsikring.dk/gebyrer.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen starter den dato, vi aftaler, og løber ét år ad gangen. Forsikringen vil gælde så længe, du er tilknyttet din videregående 
uddannelse, dog senest indtil du fylder 30 år. Herefter vil vi tilbyde dig at blive forsikret på normale vilkår.


