
Familieforsikring     
Hjælpeskema til opgørelse af forsikringssum.  

Råd og vejledning 
Kalaallit Forsikring Agentur A/S 
Spindlers Bakke 1 
Postboks 1071 
3900 Nuuk 
Telefon 321243 
www.forsikring.gl 

 
Indbogenstande mv. opdeles i 3 forskellige kategorier i forsikringsbetingelserne. Du er velkommen til at bruge 
dette skema som inspirationskilde / hjælp til at opgøre dine værdier.  
 
Vær opmærksom på, at det er dig som forsikringstager, der på et hvilket som helst tidspunkt har 
ansvaret for at forsikringssummen er tilstrækkelig, opgjort korrekt og svarer til dine værdier.  
 
Private indbogenstande mv.  Eksempler på genstande Værdi i kroner 
 
Almindeligt privat indbo 
 

 
Gryder, potter, pander, bestik, service, skåle og øvrigt 
køkkenudstyr o.l.  
 
Madvarer inkl. indhold i frysere.  
Viskestykker, håndklæder, badetøj, toiletartikler o.l. 
 
Lamper, borde, stole, reolsystemer, skabe, senge, 
madrasser, kommoder og øvrigt inventar o.l. 
 
Tøj, børnetøj, legetøj, sportsudstyr, herunder ski m/ 
tilbehør, jagt- og lystfiskerudstyr, kælke o.l. 
 
Grønne planter, urtepotteskjulere, nipsgenstande, 
fotos, lysestager, gardiner/persienner, puder, 
gulvtæpper, også væg til væg såfremt de ligger løst på 
færdigt gulv, såsom parketgulv o.l. 
 
Haveredskaber, privat værktøj, robåde, kanoer, 
kajakker, barnevogne o.l. 
 
Cykler 
 
Hårdehvidevarer, såfremt du selv har købt og fået 
installeret 
 

 

 
Særligt privat indbo 

 
Antikviteter, malerier, kunstværker herunder 
grønlandsk husflid, ægte tæpper, ure, kameraer og 
projektorer med tilbehør, kikkerter, musikinstrumenter, 
forstærkere, højtaleranlæg, videoudstyr, bånd- og 
pladespillere, herunder bånd, kassetter, Cd’er, DVD’er, 
plader o.l. Radio og Tv-apparater med tilbehør. PC'er, 
printer, scanner, web-cam o.l. med tilbehør. 
Pelsværk, skind, våben og spiritus.   
   

 

 
Særlige private værdigenstande 

 
Guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker.  
Vær opmærksom på, at familieforsikringen har 
begrænset dækning for disse ting med 10 % af 
forsikringssummen, max. Kr. 40.000,-. Du kan tilkøbe 
ekstra dækning mod et mindre tillæg.  
 
Mønt- og frimærkesamlinger  
Vær opmærksom på, at familieforsikringen har 
begrænset dækning for disse ting med 5 % af 
forsikringssummen, max. Kr. 15.000,-. Du kan tilkøbe 
ekstra dækning mod et mindre tillæg. 
 
Penge  værdipapirer, ubrugte frimærker og 
feriemærker 
Vær opmærksom på, at familieforsikringen har 
begrænset dækning for disse ting med 2 % af 
forsikringssummen, max. Kr. 10.000,-. Du kan ikke 
tilkøbe ekstra dækning  
 

 

 


