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Du får ny police på din indboforsikring

Vi arbejder hele tiden på at gøre det enklere for dig at være kunde hos os. Derfor har vi fået et nyt
it-system og opdateret din indboforsikring, så den er nemmere at overskue og forstå. Det betyder
blandt andet, at forsikringen bliver delt op på en ny måde, og du får nye policer og policenumre. Efter
opdateringen er du mindst lige så godt dækket, som du var før.

På de næste sider kan du læse mere om de betingelser og dækninger, der gælder for din
indboforsikring.

Ingen ændringer i din pris
Din forsikring fortsætter automatisk, og du behøver ikke selv at gøre noget. Den samlede pris ændrer sig
heller ikke, selvom forsikringen bliver delt op i flere policer. Dog kan din opkrævning se anderledes ud.
Det kan du læse mere om på privatsikring.dk/nypolice.

Nyt navn og policenummer
Din indboforsikring med policenummer XXX får nyt navn og policenummer. Fremover hedder den 
Privatsikring Indbo og har policenummeret XXX. Samtidig bliver hundeforsikringen en selvstændig 
forsikring med navnet Privatsikring Hund. Vi sender de enkelte policer hver for sig. Har du andre 
forsikringer hos os, sender vi de enkelte policer hver for sig.

Indboforsikring med rejseforsikring i hele verden
Din indboforsikring sikrer dig, hvis dine ting bliver beskadiget eller stjålet. Samtidigt har du fortsat en
Verdensrejseforsikring som del af indboforsikringen og behøver altså ikke bekymre dig om det, når du
skal ud at rejse.

Vi tilmelder det nye policenummer til Betalingsservice
Vi sørger for, at det nye policenummer bliver tilmeldt Betalingsservice.

Få svar på dine spørgsmål på privatsikring.dk/nypolice
Vi har samlet de mest almindelige spørgsmål, som andre kunder ringer til os om i forbindelse med
ændringerne, på privatsikring.dk/nypolice, så du hurtigere kan få svar på dine spørgsmål. Har du
andre spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på 33 55 40 47 alle hverdage kl. 9-16, torsdage dog
kl. 9.30-17.45.
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