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Her kan du læse en kort beskrivelse af vores Ungdomsforsikring. Du kan også se mere om forsikringen, vores generelle forbrugerorientering og øvrige
betingelser på privatsikring.dk. Vælger du at oprette forsikringen, får du de samlede betingelser og policen, der til sammen udgør aftalen mellem os.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Ungdomsforsikringen samler indboforsikring, ansvarsforsikring og verdensrejseforsikring i én forsikring. Du kan vælge forsikringen, når du er under 30 år,
og du har mulighed for at udvide den, så den også dækker cykler, afbestilling af rejser og meget mere.

Hvad dækker den?
Generelt
Forsikringen dækker dig, hjemmeboende børn og yderligere
én voksen person under 30 år, som er tilmeldt folkeregisteret
på din adresse. Vi dækker dit og dine medforsikredes private
indbo med op til den valgte forsikringssum – det vil sige
236.000 kroner eller 472.000 kroner.
Vi dækker blandt andet:
– smykker, ting af guld og sølv og ting af særlig værdi med
op til 10 % af din forsikringssum
– særlig privat indbo som fx ure, musikinstrumenter,
mobiltelefoner, fjernsyn og computere med op til 20 %
af din forsikringssum
– penge, ubrugte frimærker og møntkort med op til
7.000 kroner (2018).
Indboforsikring
Vi dækker dit og dine medforsikredes indbo, hvis det bliver
stjålet eller ødelagt ved fx brand, hærværk, færdselsuheld, vandeller stormskade eller ved pludselige skader under en flytning.
Retshjælp
Vi dækker med op til 175.000 kroner pr. sag ved visse private
retstvister, fx om private lejeforhold eller ved køb og salg af
private ting.
Verdensrejsedækning
Vi dækker dig og dine medforsikrede på private ferie- og studie
rejser i Danmark og hele verden i op til 60 dage pr. rejse. Vi
dækker blandt andet behandling og hjemtransport, hvis I bliver
syg eller kommer til skade på rejsen. Bliver mere end halvdelen
af ferien ødelagt på grund af akut sygdom eller tilskadekomst,
dækker vi en erstatningsrejse på op til 80.800 kroner (2018) pr.
skadebegivenhed.
Ansvarsdækning
Vi dækker med op til 10 millioner kroner pr. skadebegivenhed,
hvis du eller en medforsikret kommer til at gøre skade på andre.
Skader I andres ejendele, dækker vi med op til 2 millioner kroner.
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Elskadedækning
Vi dækker skader, der opstår som følge af kortslutning, induktion
og lynnedslag på husstandens elektriske apparater med op til
23.600 kroner (2018) pr. apparat.
Cykeldækning
Vi dækker din og dine medforsikredes cykler ved blandt andet
tyveri, brand og stormskader med op til 14.200 kroner (2018) pr.
cykel. Du kan vælge en større sum pr. cykel, hvis du har brug
for det.

Rejseplus
Vi dækker, hvis du eller dine medforsikrede er nødt til at aflyse
en privat ferierejse på grund af egen sygdom, ulykke eller dødsfald i familien med op til 80.800 kroner (2018) pr. skadebegivenhed. Vi dækker også, hvis du er nødt til at afbestille din rejse,
fordi dem, du rejser med, bliver syge eller kommer til skade.
Elektronikdækning
Vi dækker pludselige skader eller funktionsfejl på dine og medforsikredes elektriske apparater i op til fire år fra købsdatoen og
med op til 54.800 kroner (2018) pr. apparat.
Glas- og kummedækning
Vi dækker fx skader på glas i udvendige døre, vinduer, badekar,
håndvaske og glaskeramiske kogeplader.

Hvad dækker den ikke?
Generelt
– Forsikringen omfatter ikke logerende, det vil sige personer,
du har boende til leje.
Indboforsikring
– Vi dækker ikke motordrevne køretøjer som fx biler og knallerter, campingvogne, haveredskaber med over 15 hk, småbåde,
windsurfere og luftfartøjer inklusive dele og tilbehør.
– Vi dækker ikke ting, som tilhører en virksomhed.

Er der begrænsninger i dækningen?
Generelt
– Vi dækker ikke indbo i ubeboede fritidshuse, campingvogne
eller lystbåde.
– Vi dækker ikke indbo, som har været et andet sted end forsikringsstedet i mere end 12 måneder.
Indboforsikring
– Vi dækker ikke tyveri eller hærværk, der er forvoldt af en
person, du har givet adgang til din bolig.
– Vi dækker ikke skader efter svidning eller smeltning.
– Vi dækker ikke smykker, penge og ting af særlig værdi, der
bliver stjålet ved et simpelt tyveri, fx hvis du tager hjemmefra
uden at låse døren.
– Vi dækker ikke pludselig skader, der opstår under flytning,
hvis du betaler for flytningen.
Retshjælp
Vi dækker ikke omkostninger i forbindelse med fx straffesager,
arbejds- eller lønspørgsmål, opløsning af ægteskaber og inkassosager mod et medlem af husstanden.

Hvor er jeg dækket?

Verdensrejsedækning
– Vi dækker ikke skader, der sker i forbindelse med særlige
aktiviteter, fx motorløb, bungy jump, bjergklatring og dykning
ned til mere end 20 meters dybde.
– Vi dækker ikke skader, der er relateret til en kronisk lidelse,
hvis du to måneder inden afrejse har haft brug for ekstraordinært besøg hos lægen, at blive indlagt eller ændre din
medicin, og du ikke har en forhåndsgodkendelse fra SOS
International.
– Vi dækker ikke behandling af sygdom, som du kendte til
før afrejsen.

Ungdomsforsikringen dækker i Danmark og på rejser i udlandet
i op til tre måneder.

Hvilke forpligtigelser har jeg?
– 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 værdien af dit
indbo er større end forsikringssummen.
– Får du en skade, skal du straks anmelde den til os.
– Du skal anmelde tyveri, røveri, overfald og hærværk til politiet.

Ansvarsforsikring
– Vi dækker ikke skader, der er forvoldt af hunde.
– Vi dækker ikke skader, der er forårsaget af droner.

TILVALG
Elskadedækning
Vi dækker ikke, hvis et apparat bliver overbelastet eller brugt i
strid med sit formål.
Cykeldækning
Vi dækker ikke tyveri af din cykel, hvis du ikke kan oplyse
dens stelnummer.

Kr.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du skal betale forsikringen, når den træder i kraft og senest 14
dage efter, at du har modtaget den første regning. Du kan betale
forsikringen pr. kvartal, halvår eller år via Betalingsservice.

Rejseplus
Vi dækker ikke skader, der er relateret til en kronisk lidelse, hvis
du to måneder inden bestilling har haft brug for ekstraordinært
besøg hos lægen, at blive indlagt eller ændre din medicin, og du
ikke har en forhåndsgodkendelse fra SOS International.

Hvornår går dækningen fra og til?

Elektronikdækning
Vi dækker ikke skader som fx ridser, skrammer, tilsmudsning og
afskalning på elektroniske apparater.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Glas- og kummedækning
Vi dækker ikke punktering, utætheder af termoruder og ridser,
afskrabning eller andre skader, medmindre det er brud.
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Forsikringen starter den dato, vi aftaler, og løber et år
ad gangen.

– 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.

