Privatsikring Studie

En god studieforsikring
til en lav pris
Det skal ikke være prisen, der afholder dig fra at være
godt forsikret. Derfor giver vi dig en fast, lav pris.
Privatsikring Studie
Studieforsikringen indeholder både en
indbo- og ulykkesforsikring samt en
verdensrejsedækning. Vi kan tilbyde dig
forsikringen, når du:
–	bor til leje eller i andelsbolig
–	er mellem 18 og 29 år
–	har en NemKonto i pengeinstituttet
–	er indskrevet på en SU-berettiget
videregående uddannelse eller en
erhvervsuddannelse
(ikke ungdomsuddannelse).
Bestil online
Du kan bestille din studieforsikring online
på privatsikring.dk/studie.

Vil du have et tilbud på øvrige
forsikringer?
Du er altid velkommen til at kontakte dit
lokale pengeinstitut, som kan give dig et
konkret tilbud på dine øvrige forsikringer.

Fra 62
9
i kvart kr.
alet

Vi er her, når du har brug for os.
Er uheldet ude, hjælper vi dig
hurtigt og effektivt.

Privatsikring Studie

Studievenlig pris fra
2.516 kr. om året
Indbo inkl. verdensrejse

Ulykke

Indbosum:
481.000 kr.
Generel selvrisiko:
1.203 kr.
Verdensrejsedækning
Ansvarsforsikring
Retshjælp

Tilvalg
Priser for maks. to personer
i husstanden pr. år.
 Elektronik
Maks. dækning 56.000 kr.

781 kr.

 Cykel
Maks. dækning 14.500 kr.
 Rejseplus 
Maks. dækning 82.400 kr.
 Glas og kumme
0 kr. i selvrisiko

Invaliditetssum:
500.000 kr.
Dødsfaldssum:
50.000 kr.
Tillægserstatning
Fra 30 %
Méngradserstatning:
Fra 5 %
Tandskadedækning

+

Tilvalg
Priser pr. person pr. år.
 Medforsikret
Under uddannelse*

902 kr.

481 kr.

 Udvidet invaliditetssum
1.000.000 kr.

720 kr.

621 kr.

 Strakserstatning
1 % af 500.000 kr.

137 kr.

77 kr.

 Strakserstatning
1 % af 1.000.000 kr.

275 kr.

* En evt. medforsikret skal også være indskrevet på en SU-berettiget videregående
uddannelse eller en erhvervsuddannelse (ikke ungdomsuddannelse).

P709010 07.19. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S CVR 2507 1409. Alle beløb er 2019-priser og er inkl. skatter,
afgifter, lovbestemte bidrag og opkrævningsgebyr. Bemærk, at vi opkræver lovbestemte bidrag på din første betaling.
Desuden skal du være opmærksom på, at prisen hvert år bliver indeksreguleret efter lønindeks for den private sektor.
Vi tager forbehold for trykfejl og dækker med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster og forsikrings
betingelser. Se vores betingelser og gebyrer på privatsikring.dk.

