Indboforsikringen giver dig tryghed i hverdagen både ude og hjemme,
fordi den dækker dine private ting, og hvis du er uheldig at skade andre
personer eller deres ting.
Hvem er omfattet?

Tilvalgsdækninger

Indboforsikringen omfatter både dig og din familie. Vi dækker
delebørn, når de er hos dig, og vi dækker din ægtefælle/samlever i plejehjemsbolig. Alt i alt dækker indboforsikringen den
moderne families behov.

Du kan udvide din forsikring med tilvalgsdækningerne:
• Udvidet cykelskade: På din indboforsikring er din cykel
dækket for tyveri og hærværk med op til 12.675 kr. pr.
cykel (2016). Du har mulighed for at udvide din dækning
med Udvidet cykelskade, der dækker skader på din cykel,
fx hvis du styrter eller bliver påkørt. Har du dyrere cykler,
har du mulighed for at vælge en højere sum på henholdsvis 26.405 eller 52.811 kr. pr. cykel (2016). Udvidet
cykelskade er automatisk med, når du vælger en højere
sum. For Udvidet cykelskade gælder den selvrisiko, du har
valgt, dog min. 1.584 kr. pr. skade (2016).
• Pludselig skade: Dækker pludselige skader på dine ting
– fx hvis du spilder rødvin i din sofa, et skab falder ned
og al indhold går i stykker, eller hvis der sker brud på glas
og sanitet i din leje-, andels- eller ejerlejlighedsbolig, fx
hvis du kommer til at ødelægge en rude, som du selv skal
betale for.
• Elektronikskade: Dækker pludselige skader og funktionsfejl på dine elektriske apparater de første 4 år – fx hvis du
taber kaffe i din bærbare pc, og den går i stykker, eller din
fladskærm pludselig går i sort. Derudover dækkes pludselige skader på it-udstyr, som skolen stiller til rådighed for
dit barn.

Bor du alene, har du de samme gode dækninger, og prisen
tager udgangspunkt i, at du bor alene.

Hvilke ting er omfattet?
Med en indboforsikring hos os har du bl.a. dækning for:
• Skade på dine ting – fx efter brand, vand, tyveri, hærværk
og el-skade.
• Cykler med op til 12.675 kr. pr. cykel (2016).
• Småbåde, kanoer, kajakker inkl. wind- og kitesurfere.
• Tricktyveri sket i eget hjem.
• Ansvar - skade på andre personer eller på deres ting.
• Retshjælp – økonomisk hjælp, hvis du havner i en uenighed – fx i en lejeretssag.
• Psykologisk krisehjælp - fx ved sygdom i nærmeste familie
(ekstra fordel, hvis du har samlet dine forsikringer hos os).

Pludselig skade og Elektronikskade har hver en selvrisiko på
1.056 kr. (2016). Det betyder, at du selv skal betale 1.056 kr.
pr. skade – resten betaler vi.
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Forsikringen har ingen øvre forsikringssum
Ingen øvre forsikringssum betyder, at du ikke behøver at
tage stilling til, hvor meget dine ting samlet set er værd. Som
udgangspunkt er dine ting dækket med op til 52.811 kr. pr.
ting (2016), og hver enkelt af dine grupper af ting er dækket
med op til 105.623 kr. pr. skade (2016). Du kan købe mere
dækning, hvis du har dyrere ting/grupper af ting. Når du overvejer at købe mere dækning, skal du alene forholde dig til,
om du har enkelte ting og/eller grupper af ting, som udgør en
højere værdi end de nævnte summer.
Grupper af ting:
1. Smykker (ikke ure)
2. Guld og sølv (ikke ure, men fx sølvtøj)
3. Designmøbler (fx møbler af Arne Jacobsen)
4. Samlinger (frimærker og mønter, skulpturer, malerier,
våben samt kort og bøger)
Designmøbler
• Poul Henningsen (fx Koglen, PH lamper)
• Arne Jacobsen (fx Svanen, Ægget, Myren, Syveren)
• Piet Hein (fx Elipsebordet)
• Hans J. Wegner (fx CH04 stolen, Oxchair, Kinastolen)
• Verner Panton (fx VP Globe lampen)
• Charles & Ray Eames (fx Eames RAR Gyngestol,
Eames Lounge Chair)
• Bruno Mathsson (fx Pernilla, Eva)
• Poul Kjærholm (fx PK 22 stole)
• Børge Mogensen (fx stole, sofaer)
• Poul M. Volther (fx Corona stol)
Forsikringen dækker maksimalt:
• Penge og lignende med op til 26.405 kr. (2016).
• Cykler med op til 12.675 kr. pr. cykel (2016). Beløbet kan
forhøjes.
• Tyveri uden for boligen med op til 52.811 kr. pr. skade
(2016). Beløbet kan ændres efter behov.

Praktiske oplysninger
Dobbeltdækning
Når du køber indboforsikring, skal du være opmærksom på,
at nogle skader – fx lynnedslag, kortslutning, tyveri, brand,
vand og hærværksskader også kan være dækket af en anden
forsikring eller af et evt. serviceabonnement.
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Skader på glas, sanitet og hårde hvidevarer kan også være
dækket på en villaforsikring eller på en udlejers bygningsforsikring.
Forsikringsaftalens varighed og opsigelse
Forsikringen gælder et år ad gangen, og bliver automatisk fornyet, med mindre du eller Tryg har opsagt den forinden.
Opsigelse skal ske senest en måned før forsikringsperioden
udløber. Du kan dog, mod et gebyr, opsige forsikringen med
30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned.
Efter enhver skade er både du og Tryg berettiget til at ophæve
forsikringen med 14 dages varsel. Det gælder indtil 14 dage
efter erstatningens betaling eller efter skaden er blevet afvist.
Ved skade
Har du været udsat for en skade, skal du hurtigst muligt ringe
til os på 70 11 20 20. Vi klarer ofte mindre skader ved blot et
enkelt telefonopkald. Du kan også anmelde skaden på
www.tryg.dk.
Du er altid velkommen til at kontakte os
Det er vigtigt, at dine forsikringer passer til dit liv. Du er derfor
altid velkommen til at ringe til os på 70 11 20 20 mandag –
fredag mellem kl. 8 og 18.
På www.tryg.dk kan du tjekke dit forsikringsbehov, bestille
tilbud, anmelde skader, downloade de nyeste vilkår og få
skadeforebyggende råd.

Dette faktaark indeholder ikke alle oplysninger om indboforsikring. I tilfælde af skader,
er det forsikringsbetingelserne og forsikringsaftalen (policen) der gælder. Du kan hente
betingelserne på www.tryg.dk.

Tryg Plus – fordele der skaber tryghed
Tryg Plus er et fordelsprogram for dig, der samler flere af dine
forsikringer hos os. Med Tryg Plus får du op til 15 % rabat på en
række forsikringer. Samtidig får du adgang til fordele, der skaber
tryghed i hverdagen.
Læs mere på www.tryg.dk/trygplus

