
  

            
 

    
            

    
   

   
      

   
   

      
      

     
     

    
  

     
    

     
     

     
      

     
     

       
          

      
        

     
     

      
      

    
      

      
        

       
   

      
  

     
     
     
     
      

       
      
      

     

       
   

      
   

       
      

    
       

      
       

     
     

     
      

     
    

      
    

    
     

    
   

       
    

       
       
     
 

       
    

   
  

   
     

    
     

      
      

  

     
     

      
   

    
   

     
     
      

    
      

    

      
      

      
       

     
       

       
      

     
    

     
   

      
      

       
      

      
       

      

     
     

    
      

      
    
      

     
     

    
      

     
   

      
     

     
     

     

     
    

  

      
    
     

     

     
   

  
   

  
 

               
     

     
    

     
    

     

    
    

        
     

  

       
     

      

       
    

     
  

      
     

      
   

          
        

              
             

             
          

            

    
    

    

       
     

        
      

  

      
       

      
     

         
      

   

            
         

       
      

    

         
      

   

        
          

    

       
     

          
           

          
              

             
   

       
     

              
         

         
  

    

            
 

                     
 

           
             

 

            
      

     
 

            

          
   

Dækningsskema - indboforsikring


Forsikringstager skal eje nedenstående genstande eller have risikoen for dem ved lån 
eller leje. 
Forsikringen dækker 

Brand 

•Brand, direkte lynnedslag, 
eksplosion, smeltning af 
brandimprægneret ting. •Tilsodning 
som sker øjeblikkeligt og uventet fra 
opvarmningsanlæg. •Nedstyrtning af 
luftfartøjer eller ting derfra. 

Kortslutning samt køle- og 
dybfrostskader 

•Skade på maskiner og apparater som 
følge af kortslutning i disse. •Optøning 
af køle- eller frostvarer samt 
følgeskade på ting, hvis optøningen 
skyldes tilfældig strømafbrydelse eller 
svigt af køleskab/fryser. 

Udstrømning af væsker 

•Udstrømning af væske der sker 
pludseligt fra installationer, akvarier 
eller andre beholdere med et 
rumindhold på 20 liter eller derover. 

Storm, sky- og tøbrud 

•Storm (mindst vindhastigheder på 17,2 
m per sekund), herunder skypumpe og 
eventuel nedbørsskade. •Vand som følge 
af voldsomt skybrud. Dette defineres 
som store mængder af nedbør der falder 
med en intensitet på 15 mm i løbet af 30 
minutter, eller når vandmængden er så 
stor at den ikke kan få normalt afløb 
gennem i øvrigt korrekt dimensionerede 
og renholdte afløbssystemer. •Vand som 
følge af voldsomt tøbrud. Dette defineres 
som store mængder af smeltevand der 
opstår når temperaturen pludseligt 
stiger fra minusgrader til mindst 5 
plusgrader indenfor 6 timer, og hvor 
vandmængden er så stor at den ikke kan 
få normalt afløb gennem i øvrigt korrekt 
dimensionerede og renholdte 
afløbssystemer. 

Indbrudstyveri 

•Tyveri ved indbrud i forsvarligt aflåst 
bygning eller lokale. 

Simpelt tyveri 

•Tyveri udenfor bygning eller lokale. 
•Tyveri fra ikke forsvarligt aflåst 
bygning eller lokale. •Forsvarligt aflåst 
betyder at yderdøre og andre 
åbninger er lukkede og låste, samt 
vinduer og lignede er lukkede og låst 
med hasper. •Vinduer der står på 
klem, er ikke forsvarligt aflåste, heller 
ikke selvom der er monteret 
sikringsbeslag. 

Tyveri fra biler m.m. 

•Tyveri fra aflåste biler, private sø- og 
luftfartøjer, beboelsesvogne samt 
campingvogne og telte, hvor der er 
tydelige tegn på opbrud. 

Ran, røveri og overfald 

•Åbenlyst tyveri (ran), som er tyveri af 
den sikredes ting i den sikredes 
umiddelbare nærhed. •Tyveri skal 
bemærkes af sikrede eller andre i det 
øjeblik det sker. •Tasketyveri, som er 
tyveri af tasker med indhold, når de 
frarives den sikrede og der 
øjeblikkeligt gøres anskrig. •Røveri og 
overfald, som er tyveri eller 
beskadigelse af den sikredes ting, hvor 
en gerningsmand benytter eller truer 
med straks at anvende vold. 

Hærværk Færdselsuheld 

•Hærværk, som er skade forvoldt med 
forsæt og i ondsindet hensigt. 

•Færdselsuheld som skader de 
forsikrede ting, hvor et køretøj 
er indblandet, f.eks. ved 
påkørsel, sammenstød eller 
væltning. 

Forsikringen dækker ikke •Svidning eller smeltning af småhuller 
lavet af strygejern, tobaksrygning, 
pejs eller lignende. •Skade på ting der 
med vilje udsættes for ild eller varme, 
f.eks. ved madlavning, strygning eller 
under opvarmning. 

•Skade som er dækket af garanti- eller 
serviceordninger. •Skade der skyldes 
slid, mangelfuld vedligeholdelse, 
fejlanvendelse, fejlbetjening, 
fejlmontering eller fejlkonstruktion. 
•Køle- dybfrostskade der skyldes, at 
sikrede har afbrudt strømtilførslen. 
•Køle- dybfrostskade på andre ting 
end dem som er nævnt under 
Almindeligt privat indbo. •Skade der er 
omfattet af bygningsforsikring. 

•Udsivning eller dryp. •Skade fra 
nedløbsrør og tagrender. •Skade som 
følge af frostsprængning i lokaler, som 
forsikrede disponerer over, 
medmindre årsagen er tilfældigt 
svigtende varmeforsyning. •Skade 
opstået under påfyldning af olietanke 
eller andre beholdere. •Skade som 
følge af opstigning af grund- eller 
kloakvand, medmindre skaden skyldes 
voldsomt sky- eller tøbrud. •Skade som 
følge af bygge- og reparationsarbejde. 

•Skade på ting udenfor bygning. •Skade 
som følge af nedbør som trænger 
igennem utætheder og åbninger, der ikke 
er en umiddelbar følge af en pludselig 
skade på bygningen. •Stormskade der 
ikke er umiddelbar følge af en pludselig 
skade på bygningen. •Skade som følge af 
oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller 
vandløb. 

•Tyveri begået af de forsikrede, 
medhjælp i husstanden, logerende, 
lejere og lignende. •Tyveri fra 
hotelværelse, hotellejlighed, feriebolig, 
kahyt eller togkupe, når voldeligt opbrud 
hertil ikke kan konstateres. •Hvis boligen 
har været ubeboet i mere end 6 
måneder. •Dog er Guld m.m., Kontanter 
m.m., og Mønt- og frimærkesamling ikke 
dækket hvis boligen har været ubeboet i 
mere end 2 måneder. •Tyveri fra 
lystfartøj. 

•Glemte, tabte eller forlagte ting. 
•Tyveri begået af de forsikrede, 
medhjælp i husstanden, logerende, 
lejere og lignende. •Tyveri fra boligen 
når den er ubeboet, udlånt eller 
udlejet. •Tyveri under opmagasinering. 
•Tyveri når forsikrede har udvist grov 
uagtsomhed. 

•Glemte, tabte eller forlagte ting. 
•Tyveri begået af de forsikrede, 
medhjælp i husstanden, logerende, 
lejere og lignende. •Tyveri fra uaflåste 
biler, private sø- og luftfartøjer, 
beboelsesvogne samt campingvogne. 
•Tyveri fra uaflåste telte der er 
forladte. •Tyveri når forsikrede har 
udvist grov uagtsomhed. •Tyveri af 
udvendig bagage på biler. •Tyveri 
hvor voldeligt opbrud ikke kan 
konstateres. 

•Tyveri begået af de forsikrede, 
medhjælp i husstanden, logerende, 
lejere og lignende. 

•Hvis skader er forvoldt af de 
forsikrede, medhjælp i husstanden, 
logerende, eller andre personer med 
lovlig adgang til sikredes private 
område. 

•Flyttegods eller ting der bliver 
transporteret mod betaling. 
•Færdselsuheld, hvor 
trafikmiddel ikke er 
indblandet.•Skade på 
motoriserede haveredskaber. 

Almindeligt privat indbo: Personlige ting samt alt hvad der hører til i et privats hjem 
normale udstyr herunder barnevogne og haveredskaber. 

•Her dækkes tillige vasketøj som 
brænder, forkuller, svides, smelter 
eller tørkoger i vaskemaskiner og 
tørretumblere, når det skyldes 
mekanisk eller teknisk svigt i 
maskinen. 

•Dækning for kortslutning er 
begrænset til almindeligt elektrisk 
udstyr til brug i hjemmet. •For varer i 
køle- fryseanlæg dækkes med indtil 
2% af forsikringssummen. 

•Tyveri er begrænset til maks. 2% af 
forsikringssummen i loft- og kælderrum 
i etagebyggeri samt i udhuse og garager. 

•Tyveri er begrænset til maks. 1% af 
forsikringssummen i loft- og 
kælderrum i etagebyggeri samt i 
udhuse og garager. 

•Hærværk er begrænset til maks. 2% 
af forsikringssummen i loft- og 
kælderrum i etagebyggeri, i udhuse og 
garager samt udenfor bygning. 

Særligt privat indbo: Elektronik som mobiltelefoner, tablets, foto- og videoudstyr, 
GPS/navigationsudstyr, wearables (f.eks. digitale briller, smartwatches, træningsure og 
lignende) og tilsvarende, samt tilbehør til disse ting. Andre elektriske apparater til lyd og 
billede, som f.eks. radio- og tv-apparater, HIFI-anlæg, konsoller og spil, samt tilbehør til 
disse ting. GPS/navigationsudstyr der ikke er beregnet til fastmontering i bil eller båd. 
Kikkerter, musik-instrumenter, våben og ammunition, vin og spiritus. Antikviteter, malerier, 
kunstværker, ægte tæpper, pelse, pelsværk, skind og skindtøj. Dækkes med indtil 340.000 
kr. 

Guld m.m.: Guld, sølv, platin, perler, ædelstene, smykker samt lomme- og armbåndsure. 
Dækkes med indtil 10% af forsikrings-summen, dog maks. 40.000 kr. 

Kontanter m.m.: Penge og pengerepræsentativer, herunder ubrugte frimærker, 
værdipapirer, gavekort, flaskeboner og møntkort. Dækkes med indtil 2% af 
forsikringssummen, dog maks. 10.000 kr. 

•Dækning for kortslutning er 
begrænset til almindeligt elektrisk 
udstyr til brug i hjemmet. 

•Dog ikke i loft- og kælderrum i 
etagebyggeri eller i udhuse og garager. 

•Dog ikke i loft- og kælderrum i 
etagebyggeri eller i udhuse og garager, 
eller hvis det er opmagasineret. 

•Dog ikke i loft- og kælderrum i 
etagebyggeri eller i udhuse og garager. 

•Maks. 10.000 kr. og ikke dækning i loft-
og kælderrum i etage-byggeri eller i 
udhuse og garager. 

•Tyveri er begrænset til maks. 5.000 
kr. og dækker kun genstande, der har 
været anbragt i et aflåst bagagerum, 
hvor indholdet ikke er synligt udefra. 

•Dog ikke når det befinder sig i loft- og 
kælderrum i etagebyggeri, i udhuse og 
garager eller udenfor bygning. 

•Dog ikke når det befinder sig i loft- og 
kælderrum i etagebyggeri, i udhuse og 
garager eller udenfor bygning. 

Mønt- og frimærkesamlinger: Beholdning af gamle mønter eller frimærker uanset 
materialets karakter. Mønterne eller frimærkerne skal engang have været brugbare, eller 
udstedte af en myndighed, f.eks. erindringsmønter/-medaljoner. Mønter eller frimærker i 
samlinger må ikke længere være i cirkulation (dvs. brugbare mønter og frimærker). Hvis de 
er det, betragtes de som ”Kontanter m.m.” Dækkes med indtil 5% af forsikringssummen, 
dog maks. 15.000 kr. 

•Dog ikke i loft- og kælderrum i 
etagebyggeri eller i udhuse og garager. 

Cykler m.m.: Cykler og el-cykler med en tophastighed op til 25 km/t, cykelanhængere og 
løse cykeldele, som de forsikrede ejer. Stelnummer skal kunne oplyses. 

Knallerter: Knallerter eller dele hertil. 

Robåde m.m.: Robåde, kanoer og kajakker samt tilbehør hertil. Påhængsmotorer dog max. 
3 hk. 

•Dog ikke skade på el-cykler •Cykler skal være forsvarligt aflåst 
med godkendt lås. 

•Dog ikke årer, sejl, mast eller andet 
udstyr. 

•Dog ikke årer, sejl, mast eller andet 
udstyr. 

•Kun dækket når det befinder sig i 
aflåst bygning. 

Værktøj m.m.: Værktøj, rekvisitter og instrumenter som forsikrede ejer, og som 
lønmodtager benytter i sit erhverv. Dækkes med indtil 5% af forsikringssummen, dog maks. 
10.000 kr. 

•Dog ikke fra arbejdsskure eller på 
byggepladser. 

•Kun dækket i forbindelse med tyveri 
fra aflåst bygning eller lokale, men 
ikke fra arbejdsskure, containere eller 
på byggepladser. 

Husdyr: Almindelige husdyr der ikke benyttes erhvervsmæssigt. Dækkes med indtil 2% af 
forsikringssummen. 

Bygningsdele: Bygningsdele som forsikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis 
ejendommens bygningsforsikring ikke dækker. 


