Indboforsikring giver
tryghed til hele familien
Få indboforsikring, verdensrejseforsikring, ansvarsforsikring
og retshjælpsforsikring i én samlet pakke

En tryg ramme om hverdagen
Når du vælger en indboforsikring hos Privatsikring, får du faktisk hele
fire forsikringer. Ud over indboforsikringen får du en ansvarsforsikring,
en retshjælpsforsikring og en verdensrejseforsikring for hele familien.
Tilsammen danner de en tryg ramme om din og din families hverdag
og sikrer, at eventuelle skader ikke går ud over jeres økonomi.

Særlige fordele ved indboforsikringen
	Du får fire forsikringer i én pakke, der giver en solid dækning af din
og din families hverdag.
	Du kan skræddersy forsikringen, så den passer perfekt til dine og
din families behov.
	Du kan anmelde skader og få hjælp døgnet rundt hos Privatsikring
på 70 11 17 07.
Du er altid velkommen til at kontakte din lokale rådgiver og få personlig
rådgivning om dine og din families forsikringer.

Fire forsikringer i én samlet pakke
Med Privatsikring indboforsikring får du altid en god grunddækning
på fire vigtige områder:
Indboforsikringen dækker skader, der sker på dit og familiens
indbo ved bl.a. brand, hærværk, tyveri og vandskade.
Ansvarsforsikringen dækker den erstatning, du skal betale,
hvis du kommer til at skade andre personer eller deres ejendele.

60 dage. Den dækker også feriedage, du mister pga. sygdom, og
udgiften til at en fra familien kan rejse ud til dig, hvis du bliver syg.
Det samme gælder, hvis du er nødt til at rejse hjem til et familie
medlem, der er blevet syg.
Retshjælpsforsikringen dækker udgifter til visse private
r etssager, fx om lejeforhold, salg af bolig og erstatningssager.
Du kan se de fuldstændige forsikringsbetingelser på privatsikring.dk.

Verdensrejseforsikring dækker bl.a. udgifter til sygebehandling
og hjemtransport af dig og familien fra private ferierejser op til

Vælg mellem to typer
af indboforsikring

Du er selv med til at
bestemme prisen

Familiens Basisforsikring

Prisen på din indboforsikring afhænger dels af værdien af dit indbo,
og dels af hvilken størrelse selvrisiko du ønsker. Vælger du en høj
selvrisiko, skal du betale en større andel af skaden selv, men får til
gengæld forsikringen billigere. Foretrækker du også at få erstattet
mindre skader, kan du vælge en selvrisiko på helt ned til 0 kr.

En solid familieforsikring der er skræddersyet til at dække familiens
behov. Ud over grunddækningen får du også psykologisk krise
hjælp ved fx brandskader, hvor familien skal genhuses. Derudover
betaler vi din taxa til hospital eller skadestue ved akut sygdom eller
ulykke, hvis den syge ikke kan transporteres i bil eller via offentlig
transport.

Ungdomsforsikring

Du er altid velkommen til at kontakte din lokale rådgiver og få
et konkret tilbud på din indboforsikring. Det er naturligvis helt
uforpligtende for dig.

En billig forsikring med rigtig god dækning til unge under 30 år, der
flytter hjemmefra og ikke længere er dækket af familiens forsikringer.

Skræddersy indboforsikringen,
så den passer til familiens behov
Cykeldækning

Elektronikdækning

Supplér indboforsikringen med en cykeldækning der sikrer
alle familiens cykler ved tyveri, brand og hærværk i forbindelse
med tyveri.

Sikrer alle familiens elektriske apparater mod pludselige
skader og funktionsfejl. Fx hvis du taber den bærbare pc,
eller vaskemaskinen brænder sammen.

Glas- og kummedækning

Plusdækning

Få dækket brud på ruder, revnede håndvaske, badekar og
toiletkummer samt ridser i glaskeramiske kogeplader m.m.

Med plusdækning får du erstatning for pludselige skader, som
ikke er omfattet af den almindelige indbodækning, fx hvis du
taber b
 rillerne eller din mobiltelefon.

Rejseplus
Rejseplus er en afbestillingsforsikring. Den giver dig erstatning,
hvis du i sidste øjeblik er nødt til at aflyse en privat ferierejse af
op til 60 dages varighed, fordi du bliver alvorligt syg, kommer ud
for en ulykke eller oplever dødsfald i familien.

Elskadedækning
Få dækket skader på hjemmets hårde hvidevarer og andre
elektriske apparater, fx computere og tv, der opstår ved
kortslutning, induktion eller lynnedslag.

Sportsudstyr
Du kan vælge at forsikre dit sportsudstyr, så du er dækket for
de fleste skader, når du dyrker sport. Vi dækker hovedparten
af alle former for sportsudstyr, fx udstyr til cykling eller ridning.
(Kun for Familiens Basisforsikring)

Hundeforsikring
Du kan vælge mellem flere hundeforsikringer: En ansvars
forsikring, der er lovpligtig for hundeejere, en syge- og
ulykkesforsikring samt en livsforsikring.

Forsikringsselskabet
Privatsikring A/S
Gammel Kongevej 60
1790 København V
Telefon 70 11 17 07
privatsikring.dk

Køb forsikringer af en,
der kender dig. Kontakt din
lokale rådgiver, og hør mere om,
hvordan vi bedst sikrer
dig og din familie.
Du kan også læse mere på

privatsikring.dk

P700901 05.17. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S, CVR 2507 1409. Vi tager
forbehold for trykfejl og dækker med de forbehold og undtagelser, der følger af
policetekster og forsikringsbetingelser. Se de fulde betingelser på privatsikring.dk.

