
Privatsikring Indbo

Vær godt sikret –
både når du er ude og
hjemme

Se betingelserne på privatsikring.dk/indbo,

hvor du også kan anmelde skader.

Selvom du passer godt på dig selv og dine ting, kan

der altid ske uheld- både i hverdagen og på rejser.

Privatsikring Indbo dækker dine private ejendele ved

skader og tyveri, og hvis du skader andre eller deres

ting. Samtidig inkluderer den en rejseforsikring, så du er

godt dækket, hvis du fx bliver ramt af akut sygdom eller

en ulykke på en rejse.

Privatsikring Indbo er en bred og fleksibel indboforsikring uden et samlet loft

på forsikringen, så du slipper for at vurdere den totale værdi af dine ejendele.

Samtidig kan du vælge blandt en række tilvalgsdækninger, så kan du få

forsikringen, præcis som du vil have den - og sikre, at du og dine ejendele er

ordentligt dækket ind.

Rejseforsikringen skaber trygge rammer om dine og familiens private rejser

og dækker, hvis en af jer bliver syge eller kommer ud for en ulykke. Vi dækker

døgnet rundt i hele verden i op til 60 dage - også på skirejser.

Hvis uheldet er ude

Du kan ringe til SOS International døgnet rundt på +45 33 55 23 50, hvis du får

behov for akut lægehjælp, evakuering eller krisehjælp på en rejse. Får du brug

for øjeblikkelig hjælp fra os i forbindelse med en skade på dit indbo eller andre

problemer på en rejse, hjælper vi dig døgnet rundt på +45 70 11 17 07.

Særlige
fordele ved

Privatsikring
Indbo

1
Verdensrejseforsikring er

inkluderet og dækker hele

husstanden i op til 60 dage

på ferierejser i hele verden -

også på skirejser.

2
Mulighed for at tilkøbe

Cykel, så du er dækket ved

cykeltyveri - og Udvidet

cykel, så din cykel fx også er

dækket under transport eller

ved skader på cyklen, hvis du

vælter.

3
Krisehjælp til dig og din

familie, fx hvis du får indbrud

i hjemmet.

4
Mulighed for at tilkøbe

Udvidet vand, så du får

erstattet følgeskader, hvis fx

kloakvand stiger op, eller det

regner ind.



P700948 08.17. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S, DK-1790 København V, CVR-nr. 2507 1409. Vi er medlem af Garantifonden, der dækker krav

om forbrugerforsikringer i Danmark ved konkurs. Vi tager forbehold for trykfejl og dækker med de forbehold og undtagelser, der står i policetekster og

forsikringsbetingelser. På privatsikring.dk kan du få et samlet overblik over vores betingelser.

Hvilke dækninger har du brug for?

I skemaet her kan du få overblik over, hvordan du er dækket med Privatsikring

Indbo.

Privatsikring Indbo

Grunddækning

Indbo. Dækker dine ting, hvis de bliver stjålet eller ødelagt ved fx brand, hærværk, vand- eller stormskade.

Ansvar. Dækker, hvis du kommer til at gøre skade på andre personer eller deres ting.

Rejse. Bliver du eller familien syge eller kommer til skade på private ferierejser, dækker vi bl.a. lægebehandling,
hospitalsophold, hjemtransport og sygeledsagelse i op til 60 dage i hele verden - også på skiferier. Vi dækker også forsinket
transport med fx fly og forsinket fremmøde.

Retshjælp. Dækker en del af dine udgifter ved private retssager, fx om private lejeforhold.

Elskade. Dækker dit elektroniske udstyr, fx ved kortslutning eller overspænding.

Tricktyveri. Dækker, hvis ukendte personer får adgang til dit hjem under falsk dække.

Identitetstyveri. Dækker rådgivning, fx hvis andre har optaget lån i dit navn.

Krisehjælp. Dækker psykologhjælp ved indbrud, overfald eller større skader, der gør dit hjem ubeboeligt.

Genhusning. Du kan blive genhuset efter en større, akut skade i din bolig. Der er ingen tidsbegrænsning på perioden.

Tilvalg

Glas og sanitet. Dækker glas, glaskeramiske kogeplader, wc-kummer og badekar.

Cykel. Dækker alle husstandens cykler ved tyveri, hvis de er låst med en godkendt lås.
Du får også erstatning, hvis cyklen bliver skadet, fordi nogen prøver at stjæle den.

Udvidet cykel. Dækker dine cykler, hvis de fx bliver ødelagte i forbindelse med et cykelstyrt.

Pludselig skade. Dækker pludselige skader på dit indbo, fx hvis du taber en dyr vase.

Elektronik. Dækker pludselige skader og funktionsfejl på dit elektronik i op til fire år fra købsdato.

Briller og høreapparat. Dækker, hvis briller eller høreapparat får pludselige skader eller bliver væk.

Udvidet vand. Dækker følgeskader, der skyldes, at det drypper fra synlige rør, opstigende kloakvand og grundvand, eller at
der trænger fygesne eller regn ind i din bolig.

Hest ansvar. Dækker, hvis din hest gør skade på personer eller deres ejendele.

Afbestilling. Dækker, hvis du fx bliver alvorligt syg eller kommer til skade før en rejses start, eller hvis du må aflyse på
grund af alvorlig sygdom eller dødsfald i familien.


