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Indbo- og ansvarsforsikring 
 

Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdet mellem parterne er dansk lov, herunder forsikringsaftaleloven. 

Indbo- og ansvarsforsikringen består af 

• Indboforsikring 

• Ansvarsforsikring 

• Retshjælpsforsikring 

• Psykologisk Krisehjælp 

• Identitetstyveri (se betingelser på vores hjemmeside) 

 

Mulighed for tilkøb af følgende dækninger: 

• wind- og kitesurfere, kitebuggy, SUP board, småbåde og påhængsmotorer (pkt. 11) 

• glas- og kummedækning (pkt. 12) 

• pludselig skadedækning og udvidet el-skadedækning (pkt. 13) 

• udvidet dækning for værktøj (pkt. 14)  

• udvidet dækning for våben (pkt. 15) 

• årsrejseforsikring (se betingelser på vores hjemmeside) 

• udvidet cykelforsikring (se betingelser på vores hjemmeside) 
 

Hvis dækningen er tilkøbt, skal det fremgå af policen. 

Når man har tegnet indbo- og ansvarsforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. 

Forsikringsbetingelserne er udformet således, at det under de enkelte punkter først nævnes, i hvilke tilfælde forsikringen dæk-

ker. Derefter nævnes det, i hvilke tilfælde forsikringen ikke dækker - og herunder nævnes det særligt, hvis forsikringen alligevel 

dækker i bestemte situationer. 

Fortrydelsesret 

Forsikringstager kan i henhold til Forsikringsaftaleloven fortryde den indgåede forsikringsaftale ved skriftligt at meddele selska-

bet dette inden 14 dage efter aftalens indgåelse og oplysning om fortrydelsesretten. 

Underforsikringsgaranti 

Forsikringen er omfattet af en underforsikringsgaranti. Køber eller arver du eksempelvis indbogenstande af høj værdi i løbet af 

dit forsikringsår, dækker forsikringen, selvom du ikke ved erhvervelsen fik ændret forsikringssummen på din police. Ved et nyt 

forsikringsår skal du dog sørge for, at forsikringssummen på din police tilpasses den reelle værdi af dit indbo.
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Hvem og hvor dækkes ( Pkt. 1-2) 
1  Hvem er omfattet af forsikringen 

1.1  Forsikringstageren med husstand og fastboende 

 medhjælp i husholdningen. 

Ved husstand forstås familiemedlemmer (herunder dele- 

og plejebørn, der bor hos forsikringstageren), samt perso-

ner, der er gift med, eller lever i fast parforhold med for-

sikringstageren eller hjemmeboende børn, for så vidt de 

pågældende personer er tilmeldt folkeregistret på forsik-

ringstagerens helårsadresse.  

Endvidere omfattes forsikringstager eller dennes ægte-

fælle/samlever som måtte være flyttet på plejehjem eller i 

beskyttet bolig. 

Bofællesskab bestående af maksimalt 2 personer sidestil-

les med fast parforhold. 

Sikret er også ugifte børn af et medlem af husstanden, så-

fremt disse børn er under 21 år og bor uden for hjemmet. 

Dog dækkes ikke, hvis barnet lever i et fast parforhold eller 

har fastboende børn hos sig. 

Logerende er ikke dækket.  

Ophører dækningen af en sikret på grund af ændring i 

ovennævnte forhold, er den pågældende dækket, indtil 

anden forsikring er tegnet, dog højst indtil 3 måneder fra 

ændringen. 

1.2 Ikke-fastboende medhjælp i husholdningen, men kun for 

så vidt angår ansvarsforsikringen (pkt. 8) og kun for så vidt 

angår handlinger, der er foretaget som et led i forsikrings-

tagerens husførelse. 

2 Hvor dækker forsikringen 

2.1 Med de begrænsninger, der følger af de enkelte bestem-

melser i pkt. 3 og 4, dækker indboforsikringen i Danmark 

(dog ikke Færøerne og Grønland), når genstandene befin-

der sig: 

2.1.1 i og ved sikredes helårsbolig (forsikringsstedet), samt i ægte-

fælles/samlevers plejehjemsbolig/beskyttede bolig. 

Ved flytning dækkes - i indtil 3 måned fra den faktiske overta-

gelsesdag vedrørende den nye helårsbolig - i såvel den gamle 

som i den nye helårsbolig 

2.1.2 i kundeboks i pengeinstitut, samt i garderobeskab i klubber og 

foreninger 

2.1.3 i et af forsikringsselskabet godkendt opbevaringsmagasin, flyt-

tevogn eller container. Penge m.m., jf. pkt. 3.3, og særlige pri-

vate værdigenstande, jf. pkt. 3.4, er ikke dækket. 

 

Herudover dækkes 

2.1.4 forsikrede genstande i fritidshus 

2.1.4.1 når genstandene er medbragt fra helårsbolig til fritidshus, så 

længe en sikret bor der. Weekendophold alene bevirker ikke, 

at stedet kan betragtes som beboet i tiden mellem weekend-

opholdene. I perioden 1. juni til 31. august dækkes dog i fri-

tidshuset, selv om det ikke er beboet 

2.1.4.2 når almindeligt privat indbo (pkt. 3.1) uden for den i pkt. 

2.1.4.1 nævnte periode, midlertidigt er medbragt, selv om fri-

tidshuset ikke er beboet af en sikret. Genstandene skal dog 

befinde sig i fritidshuset 

2.1.5 forsikrede genstande, der er medbragt fra helårsbolig til cam-

pingvogn, beboelsesvogn, telt eller lystfartøj, så længe en sik-

ret opholder sig eller overnatter der 

2.1.6 småbåde, sportsudstyr og musikinstrumenter, som permanent 

befinder sig i klubber/foreninger, som sikrede er medlem af 

2.1.7 forsikrede genstande, der i øvrigt i Danmark (minus Færøerne 

og Grønland) midlertidigt befinder sig uden for forsikringsste-

det, jf. pkt. 2.1.1. Uden særlig aftale med selskabet dækkes 

kun de første 12 måneder af opholdet uden for forsikringsste-

det, se særligt pkt. 2.1.7.3. 

 

Som ”midlertidigt befinder sig” uden for forsikringsstedet an-

ses også: 

 

2.1.7.1 genstande, der er bestemt til genanbringelse på forsikrings-

stedet 

2.1.7.2 genstande, der er erhvervet med henblik på anbringelse på 

forsikringsstedet 

2.1.7.3 genstande, der med salg for øje befinder sig uden for forsik-

ringsstedet. Dog kun de første 2 måneder. 

2.1.8 for genstande, der medbringes på udlandsrejser, gælder sær-

lige vilkår. Se pkt. 5. 

2.2 ansvarsforsikringen og retshjælpsforsikringen dækker i 

Danmark. I resten af verden, herunder Færøerne og Grøn-

land, dækkes i indtil 3 måneder fra afrejsedato. 
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Indboforsikringen (Pkt. 3-7) 
3 Hvilke genstande er omfattet 

Forsikringen omfatter nedennævnte genstande, såfremt 

disse tilhører en sikret, eller denne bærer risikoen for dem.  

 

Vedrørende dækning af ansvar for skade på lånte eller le-

jede genstande (eller dyr) henvises til pkt. 8.4.11. 

3.1 Almindeligt privat indbo 

»almindeligt privat indbo« er private ejendele, herunder 
alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, hvis 
det ikke særskilt er nævnt i pkt. 3.2 - 3.11 eller er undtaget 
efter pkt. 3.12. 
Almindeligt privat værktøj, herunder lønmodtagerværktøj 
(værktøj du som lønmodtager ejer og bruger i dit erhverv) 
Dækning for værktøj er begrænset til maks. 55.819 kr. (in-
deks 2020) pr. forsikringsbegivenhed. 

3.2 Særligt privat indbo 

som »særligt privat indbo« anses 
elektriske apparater til billede, foto, lyd, kommunikation, 
kopiering, navigation eller spil og tilbehør til disse herun-
der antenner.  
Private computere med tilbehør, kikkerter, musikinstru-
menter, pelse, pelsværk, skind, antikviteter, malerier, 
kunstværker, ægte tæpper, vin, spiritus og våben. 

3.3 Penge m.m. 
 
som penge m.m. anses penge, præmieobligationer, 
ubrugte frimærker, u-crossede og kvitterede checks, stem-
pelmærker, klippekort, rejsekort, bro-bizz, taletidskort, til-
godebeviser, gavekort og billetter der kan indløses som var 
det kontanter. 
 
Dækningen er begrænset til maksimalt 24.500 kr. (indeks 

2020) pr. forsikringsbegivenhed. 

3.4 Særlige private værdigenstande 
 
som »særlige private værdigenstande« anses 

• frimærkesamlinger 

• ting af guld, platin eller sølv*) 

• møntsamlinger 

• perler*) 

• smykker. ædelstene*). 
 

Genstande, hvori de med *)-mærkede ting indgår som en 

væsentlig bestanddel, behandles under dette pkt., uanset 

om genstanden samtidig kan henføres til andre grupper af 

forsikrede genstande. Dækningen er begrænset til maksi-

malt 15 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed. 

 

3.5 almindelige husdyr, der ikke anvendes erhvervsmæssigt. 

Dækningen er begrænset til maksimalt 2 % af forsikrings-

summen pr. forsikringsbegivenhed. 

3.6 cykler, herunder el-drevne cykler (der ikke betragtes som 

en knallert jf. færdselsloven), er omfattet med indtil 

20.400 kr. (indeks 2020) pr. cykel pr. forsikringsbegiven-

hed. 

Cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer anses 

ikke for cykler, men betragtes som almindeligt privat 

indbo.  

3.7 motoriserede haveredskaber (eksempelvis havetraktor og 

robotplæneklipper) på maks. 25 HK, dog maks. 25.000 kr. 

pr. forsikringsbegivenhed. 

Hjælpemidler i form af el-scootere og el-kørestole med 

maks. hastighed på 15 km/t.  

3.8 bygningsdele som sikrede som lejer har vedligeholdelses-

pligten for, hvis der for ejendommen ikke findes en byg-

ningsforsikring, der dækker. Dækningen omfatter kun ty-

veri- og hærværksskader. 

3.9 hjælpemidler stillet til rådighed af det offentlige med indtil 

50.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed. 

Ved hjælpemidler forstås f.eks. invalidecykler, kørestole, 

rollatorer, møbler, høreapparater, insulinpumper, proteser 

og tilsvarende genstande samt invalidekøretøjer, der ikke 

kan køre mere end 15 km/t. 

3.10 elektroniske standard undervisningsmidler (f.eks. tablets, 

computere, m.m.) stillet til rådighed af undervisningsinsti-

tutioner. 

3.11 gravsten/gravminder/gravmæler og planter beliggende på 

gravsted, som tilhører sikrede.  

Dækningen er begrænset til 60.000 kr. (indeks 2020) pr. år. 

3.12 Forsikringen omfatter ikke 

motordrevne køretøjer, jf. færdselsloven, (f.eks. biler, 

knallerter, motorcykler og traktorer), campingvogne, luft- 

og søfartøjer af enhver art, samt modelfly over 7 kg. Desu-

den omfattes ikke pocket bikes, ATV’ere, choppers, eller 

anden persontransportmiddel. Dele og tilbehør til oven-

nævnte genstande dækkes heller ikke.  
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3.12.1 småbåde indtil 5,5 meters længde (18 fod), herunder ka-

noer og kajakker inklusiv tilbehør hertil (f.eks. påhængs-

motor på maks. 10 hk.), samt windsurf-, kitesurf-, kite-

buggy- og SUP board-udstyr er dog omfattet af forsikrin-

gen med indtil 24.500 kr. (indeks 2020) pr. forsikringsbegi-

venhed.  

Yderligere tilvalgsdækning (se pkt. 11). 

3.12.2 el-løbehjul, segboards, uniwheels, segways og elektroniske 

skateboards med maks. hastighed op til 20 km/t. er dog 

omfattet af forsikringen ved brand eller indbrudstyveri 

med indtil 24.500 kr. (indeks 2020) pr. forsikringsbegiven-

hed.  

4 Hvilke skadetyper dækker forsikringen 

4.1 Brand, lynnedslag og eksplosion m.v. 

4.1.1 Forsikringen dækker  

skade på forsikrede genstande som følge af 

4.1.1.1 brand og brandslukningsskader.  

Ved brand forstås en løssluppen, flammedannende ild, der 

har evne til at brede sig ved egen kraft 

4.1.1.2 lynnedslag, når lynet er slået ned direkte i det forsikrede 

eller i den bygning, hvori det forsikrede befinder sig. 

4.1.1.3 eksplosion. 

4.1.1.4 pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg 

til rumopvarmning. 

4.1.1.5 nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra. 

4.1.1.6 brand, svidning, smeltning eller forkulning af vasketøj i 

fuldautomatiske vaskemaskiner og tørretumblere, når ska-

den skyldes mekanisk eller teknisk svigt. Ved tørkogning 

dækkes enhver beskadigelse af tøjet.  

4.1.2 Forsikringen dækker ikke 

4.1.2.1 skade, der alene består i svidning, smeltning eller småhul-

ler, medmindre skaden er forårsaget af en løssluppen, 

flammedannende ild (brand), eller der er tale om et skade-

tilfælde omfattet af pkt. 4.1.1.6 

4.1.2.2 skade på genstande, der forsætligt udsættes for ild eller 

varme, medmindre tilfældet er omfattet af pkt. 4.1.1.6 

4.1.2.3 skade på vasketøj ved vask eller tørring ved for høje tem-

peraturer. 

 

4.2 Udstrømning af væsker (typisk vandskade) 

4.2.1 Forsikringen dækker  

skade på forsikrede genstande som følge af, at vand, olie, 

kølevæske, damp eller lignende pludseligt strømmer ud fra 

installationer, akvarier samt andre beholdere med et rum-

indhold på 20 liter eller derover. Nedløbsrør og tagrender 

betragtes ikke som installationer eller beholdere. 

Hvis skaden stammer fra skjulte vand-, varme- eller afløbs-

rør i bygningen, dækkes tillige langsom udsivning. Ved 

skjulte rør forstås rør, som befinder sig i vægge, mure eller 

gulve, og rør, der er gemt i kanaler, krybekældre, 

skunkrum og lignende bygningsmæssigt lukkede rum. 

4.2.2 Forsikringen dækker ikke: 

4.2.2.1 skade som følge af frostsprængning i lokaler, som sikrede 

disponerer over, medmindre årsagen er tilfældigt svig-

tende varmeforsyning. 

4.2.2.2 skade opstået under påfyldning og aftapning af olietanke 

eller andre beholdere. 

4.2.2.3 tabet af selve den udflydende væske. 

4.2.2.4 skade som følge af opstigning af grund- eller kloakvand, 

medmindre skaden skyldes forhold, de sikrede ikke har 

indflydelse på, herunder voldsomt sky- eller tøbrud (se pkt. 

4.3.1.2) 

4.2.2.5 skade som følge af bygge- og reparationsarbejder. 
 

4.3 Storm og visse nedbørsskader 

4.3.1 Forsikringen dækker  

skade på forsikrede genstande som følge af: 

4.3.1.1 storm, hvis skaden er en følge af en samtidig stormskade 

på bygningen. Ved storm forstås vind, hvor styrken kon-

stant eller i stød er mindst 17,2 m pr. sekund. 

4.3.1.2 oversvømmelse fra tag, terræn eller altan som følge af 

voldsomt sky- eller tøbrud. 

4.3.1.3 smeltevand eller nedbør, hvis skaden er en umiddelbar 

følge af en stormskade eller en anden pludseligt virkende 

skade på bygningen eller afdækningsmateriale på denne, 

såfremt afdækningsmaterialet har været korrekt anbragt 

og fastgjort. 
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4.3.2 Forsikringen dækker ikke: 

4.3.2.1 skade på genstande uden for bygning 

4.3.2.2 skade, der skyldes, at sikrede har forsømt at rense afløb 

4.3.2.3 skade, der skyldes underdimensionerede afløb, medmin-

dre der er tale om lejeboliger 

4.3.2.4 skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller 

vandløb. 

4.4 Vandskade på lejeres forsikrede genstande 

4.4.1 Forsikringen dækker  

skade på lejeres forsikrede genstande som følge af: 

4.4.1.1 at nedbør eller smeltevand trænger gennem utætheder i 

bygningen 

4.4.1.2 at vand siver ud fra røranlæg, der befinder sig uden for lo-

kaler, der er omfattet af sikredes lejemål. 

4.4.2 Forsikringen dækker ikke 

4.4.2.1 hvor udlejer har erstatningspligten i henhold til lejeloven 

eller lejeaftalen 

4.4.2.2 i tilfælde, hvor lejeren har pligt til at udbedre den byg-

ningsskade, der er årsag til vandskaden 

4.4.2.3 krav, der er betalt af udlejeren 

4.4.2.4 skade på genstande uden for bygning 

4.4.2.5 skade, hvor sikrede har undladt at begrænse skaden på 

indboet. 

4.5 El-skadedækning 

4.5.1 Forsikrede genstande 

Almindelige elektriske apparater og særlige elektriske ap-

parater som anført i pkt. 7.1.5.3 og 7.1.5.4. Dækningen er 

begrænset til maksimalt 36.600 kr. (indeks 2020) pr. gen-

stand, dog maksimalt 109.700 kr. (indeks 2020) pr. forsik-

ringsbegivenhed. 

4.5.2 Forsikringen dækker 

4.5.3 enhver skade på elektriske ledere eller komponenter i 

ovennævnte apparater, der opstår på grund af kortslut-

ning, induktion, overspænding eller lignende 

4.5.4 udover skade på elektriske dele dækkes også anden skade 

på apparatet, der er sket i forbindelse med el-skaden. 

4.6 Forsikringen dækker ikke 

4.6.1 i det omfang, skaden er dækket af garanti- og serviceord-

ninger eller af det offentlige 

4.6.2 skader, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering, fejltil-

slutning, forkert udført reparation eller skader, der sker 

under reparation 

4.6.3 skader, der skyldes, at apparatet er blevet overbelastet el-

ler anvendt i strid med dets bestemmelse eller konstruk-

tion 

4.6.4 skader, der er dækket af en tegnet brandforsikring 

4.6.5 skader på genstande, der udelukkende er bestemt til an-

vendelse uden for bygning. Dog dækkes skader på robot-

plæneklipper incl. ladestation. 

4.7 Erstatningsopgørelse 

4.7.1 Skaden opgøres til, hvad det koster at få den beskadigede 

genstand repareret. Beløbet kan dog ikke overstige vær-

dien af det skaderamte apparat beregnet efter reglerne 

om erstatning for genanskaffelse. Kan apparatet ikke repa-

reres, tages udgangspunkt. i prisen for et nyt, identisk ap-

parat eller i mangel heraf et nyt, tilsvarende apparat. Er-

statning til genanskaffelse reguleres herefter under hen-

syntagen til det skaderamtes alder på skadetidspunktet ef-

ter reglerne i pkt. 7.1.5.3 for ”almindelige elektriske appa-

rater og pkt. 7.1.5.4 for ”særlige elektriske apparater 

4.8 Køle- og dybfrostdækning 

4.8.1 Forsikringen dækker 

4.8.1.1 med indtil 2 % af forsikringssummen skader på varer i køle- 

og dybfrostanlæg i helårsboligen (forsikringsstedet), der 

skyldes en tilfældig afbrydelse af strømmen til eller svigt af 

anlægget 

4.8.1.2 skade på køle- og dybfrostanlæg samt på indbogenstande, 

der er forvoldt af optøede varer, er også dækket i forbin-

delse med en skade omfattet af pkt. 4.8.1.1. 
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4.8.2 Forsikringen dækker ikke 

4.8.2.1 hvis den sikrede eller personer, som den sikrede har til at 

se efter boligen, har afbrudt strømmen 

4.8.2.2 skade, der dækkes af garanti, som er givet af tredjemand, 

f.eks. en sælger 

4.8.2.3 skade, hvor strømafbrydelsen eller apparatsvigtet skyldes 

mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering, fejlanbringelse 

eller fejlkonstruktion 

4.8.2.4 skade på køle- og dybfrostanlæg, hvis anlægget er mere 

end 12 år gammelt. 

4.9 Færdselsuheld og havari 

4.9.1 Forsikringen dækker  

skade på forsikrede genstande som følge af: 

4.9.1.1 færdselsuheld, hvor et trafikmiddel er indblandet (påkør-

sel, sammenstød, væltning). Som »trafikmiddel« anses 

 

• motordrevne køretøjer omfattet af færdselsloven (f.eks.   

  biler, knallerter, motorcykler og traktorer) 

• tohjulede cykler med hjuldiameter over 12 tommer 

• to- og trehjulede cykler med stelnummer. 

• hestevogne 

• øvrige offentlige trafikmidler 

• invalidekøretøjer, herunder el-kørestole og el-scootere 

4.9.1.2 havaritilfælde med lystfartøjer, som ikke tilhører én af de 

sikrede, hvor der findes overdækkede køjepladser, og hvor 

sikrede har befundet sig som passager. Dækningen omfat-

ter kun almindeligt og særligt privat indbo og kan ikke 

overstige 24.500 kr. (indeks 2020) pr. forsikringsbegiven-

hed. 

4.9.2 Forsikringen dækker ikke 

4.9.2.1 skade på flyttegods eller andet gods, der er overgivet til 

transport mod betaling 

4.9.2.2 skade på trafikmidlet 

4.9.2.3 skade på dyr. 

4.10 Tyveri  

Tyveri dækkes efter bestemmelserne i dækningsskemaet 

(se side 20) 

 

 

4.11 Røveri, ran og overfald m.v. 

4.11.1 Forsikringen dækker 

4.11.1.1 røveri og hjemmerøveri 

tyveri af forsikrede genstande sket under anvendelse eller 

trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. 

4.11.1.2 Ran 

tyveri af genstande i sikredes umiddelbare nærhed når sik-

rede eller andre: 

har set gerningsmanden tage det stjålne,  

eller 

har set gerningsmanden være i besiddelse af det stjålne, 

eller 

har bemærket særlige omstændigheder omkring tyveriet, 

og 

straks i forbindelse med ovenstående har foretaget nær-

mere undersøgelser, som bekræfter tyveriet. 

 

(f.eks. tyveri af tasker med indhold, når disse frarives sik-

rede.) 

 

Tyveri, der ikke bemærkes, anses for simpelt tyveri. 

Den samlede dækning af penge m.m., jf. pkt. 3.3 (maksi-

malt 24.500 kr.) (indeks 2020) og særlige private værdigen-

stande, jf. pkt. 3.4, kan dog ikke overstige 36.600 kr. (in-

deks 2020) pr. forsikringsbegivenhed. 

4.11.1.3 andre skader på forsikrede genstande som følge af over-

fald på sikrede personer. 

4.12 Hærværk 

4.12.1 der er tale om hærværk, hvis en skade er forvoldt med 

vilje og i ond hensigt. 

4.12.2 Forsikringen dækker 

4.12.2.1 hærværk på forsikrede genstande, der befinder sig i og ved 

helårsboligen (forsikringsstedet). Hærværk i forbindelse 

med tyveri eller tyveriforsøg af cykler dækkes uanset ste-

det. Om dækningen under flytning se endvidere pkt. 

4.12.3.2 

4.12.2.2 hærværk på forsikrede genstande, der befinder sig i fritids-

hus. Se dog pkt. 2.1.4 om begrænsninger i dækningen 

4.12.2.3 gravsten/gravminder/gravmæler og planter beliggende på 

gravstedet, som tilhører sikrede. Se endvidere pkt. 3.11 

4.12.3 Forsikringen dækker ikke 
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4.12.3.1 hvis helårsboligen er ubeboet og har været ubeboet i mere 

end 6 måneder 

4.12.3.2 hærværk på særligt privat indbo, på penge m.m. eller på 

særlige private værdigenstande, såfremt de nævnte effek-

ter befinder sig uden for den sikredes beboelse. Under flyt-

ning dækkes dog hærværk på almindeligt privat indbo 

samt på særligt privat indbo 

4.12.3.3 hærværk begået af en sikret, medhjælp, logerende eller 

andre personer, der med sikredes samtykke eller i øvrigt 

lovligt befinder sig i helårsboligen eller fritidshuset. 

5 Dækning under rejser 

5.1 Forsikringen dækker  

med indtil 10 % af forsikringssummen for indboforsikrin-

gen 

5.1.1 under rejse til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland i 

indtil 3 måneder fra afrejsedato. 

5.1.2 dækning ydes efter de regler, der gælder for indboforsik-

ringen, når genstandene medbringes eller sendes som rej-

segods. 

5.1.3 rejsegods, bortset fra penge m.m. (jf. pkt. 3.3) og særlige 

private værdigenstande (jf. pkt. 3.4), der sendes med fly, 

bane eller fragtmand, er desuden dækket ved bortkomst 

eller beskadigelse, hvad enten bestemmelsesstedet er i 

Danmark eller i udlandet. 

5.1.4 rejsegods, bortset fra penge m.m. (jf. pkt. 3.3) og særlige 

private værdigenstande (jf. pkt. 3.4), der medbringes og 

anbringes i et særligt bagagerum i en bus, er dækket ved 

bortkomst under selve transportforløbet ved rejse til/fra 

og i udlandet, Færøerne og Grønland. Det er en betingelse, 

at busrejsen er et led i selve rejsen, og denne er købt hos 

en sædvanlig rejseudbyder. 

5.1.5 ved bortkomst dækkes efter reglerne om simpelt tyveri i 

dækningsskemaet. 

5.2 Forsikringen dækker ikke 

5.2.1 skader, som skyldes dårlig emballage eller udflyden af 

medbragte væsker 

5.2.2 skader, som består i almindelig ramponering af kufferter 

og tasker 

5.2.3 tab eller udgifter ved forsinket fremkomst af rejsegods 

5.2.4 skader, der er omfattet af en anden forsikring, der dækker 

rejsegods. 

6 Redningsudgifter, flytteomkostninger, genhusning 

og dokumenterede merudgifter ved fraflytning 

6.1 Forsikringen dækker 

6.1.1 skade på de forsikrede genstande i forbindelse med for-

svarlige redningsforanstaltninger til afværgelse af umiddel-

bar truende skade på personer eller på ting, der tilhører 

andre. 

6.1.2 i forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, 

erstattes ud over forsikringssummen endvidere 

6.1.2.1 rimelige og nødvendige udgifter til redning, bevaring og 

oprydning 

6.1.2.2 rimelige og nødvendige udgifter til ud- og indflytning 

6.1.2.3 genhusning og andre rimelige og nødvendige merudgifter, 
herunder til opmagasinering, i indtil 1 år i anledning af hel-
årsboligens fraflytning. 

6.1.3 de under pkt. 6.1.2 nævnte udgifter erstattes endvidere, 

hvis en lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver som 

følge af en skade, der ville være dækket af en sædvanlig 

bygningsforsikring, er ude af stand til at bebo helårsboli-

gen, og udgifterne ikke kan forlanges afholdt af ejeren. 

7 Erstatningsopgørelse 

7.1 erstatningen skal så vidt muligt stille sikrede i samme øko-

nomiske situation, som umiddelbart før skaden fandt sted. 

Selskabet kan vælge mellem følgende måder at erstatte ta-

bet: 

 

- Reparation jf. 7.1.1 

- Godtgørelse af værdiforringelse jf. 7.1.2 

- Genlevering jf. 7.1.3 

- Kontanterstatning jf. 7.1.4 

 

7.1.1 

Reparation 

 

Selskabet betaler, hvad det koster at lade genstan-

den reparere, så den bringes i væsentlig samme 

stand som før skaden. Ved »væsentlig samme 

stand« forstås, at genstanden i sin ydelse, sin an-

vendelse og sit udseende i al væsentlighed har 

samme nytteværdi for den sikrede som før skaden. 

Hvis reparationsudgiften udgør mere end 50 % af 

nyværdien på skadetidspunktet, skal selskabet op-

gøre erstatningen efter pkt. 7.1.3 eller 7.1.4 med 

mindre forsikringstageren ønsker reparation. 
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7.1.2 

Godtgørelse 

af værdifor-

ringelse 

 

Værdiforringelsen udregnes som genstandens 

værdi uden skade, minus genstandens værdi 

med skade. Efter omstændighederne kan der 

blive tale om både reparation og erstatning for 

værdiforringelse, hvis genstanden efter repara-

tion er blevet mindre værd. 

 

7.1.3 

Genlevering 

 

Levering af tilsvarende nye genstande, dvs. gen-

stande, som i al væsentlighed svarer til de beska-

digede eller stjålne genstande. 

For genstande, der er købt som brugte eller er 

mere end to år gamle på skadetidspunktet kan 

selskabet erstatte med identiske brugte gen-

stande, hvis dette kan ske uden væsentlig 

ulempe for sikrede. 

Ønsker sikrede ikke genlevering, udbetaler sel-

skabet en kontanterstatning svarende til den 

pris, som selskabet kunne have genleveret til. 

 

7.1.4 

Kontant er-

statning 

 

For genstande, der er indkøbt som nye, er min-

dre end to år gamle og i øvrigt ubeskadigede, er-

stattes med genanskaffelsesprisen for tilsva-

rende nye genstande.  

For genstande, der er mere end to år gamle, købt 

som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsæt-

tes erstatningen til genanskaffelsesprisen for til-

svarende nye genstande med rimeligt fradrag for 

værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat 

anvendelighed eller andre omstændigheder. Fra-

drag som følge af alder eller brug m.v. gøres dog 

kun, såfremt nytteværdien var væsentligt nedsat 

før skaden. Er genanskaffelse undtagelsesvis 

praktisk umulig, og må genanskaffelsesprisen 

derfor fastsættes med udgangspunkt i, hvad det 

koster at fremstille en tilsvarende genstand, er 

selskabet ikke forpligtet til at udbetale mere, end 

hvad en ny genstand, det er nærliggende at sam-

menligne den beskadigede eller stjålne med, kan 

anskaffes for. 

 

 

7.1.5  

Afskrivnings-

regler 

 

Vedrørende de genstande, for hvilke der er fast-

sat særlige afskrivningsregler, kan sikrede altid, 

med mindre selskabet fremskaffer eller leverer 

nye genstande, jf. pkt. 7.1.3, forlange kontanter-

statning i overensstemmelse med følgende reg-

ler, såfremt genstandene i øvrigt var ubeskadi-

gede.  

 

7.1.5.1 

 

Cykler og el-drevne cykler incl. udstyr erstattes  

efter nedenstående tabel. 

 

 

Cyklens 

alder 

% af genan-

skaffelses-

prisen som 

ny på ska-

detids-

punkt. 

Cyklens 

alder 

% af genan-

skaffelses-

prisen som 

ny på ska-

detids-

punkt. 

0-1 år 

1-2 år 

2-3 år 

3-4 år 

4-5 år 

5-6 år 

6-7 år 

7-8 år 

8-9 år 

9-10 år 

100 % 

  90 % 

  81 % 

  73 % 

  66 % 

  59 % 

  53 % 

  48 % 

  43 % 

  39 % 

10-11 år 

11-12 år 

12-13 år 

13-14 år 

14-15 år 

15-16 år 

16-17 år 

17-18 år 

18 år - 

35 % 

31 % 

28 % 

25 % 

22 % 

19 % 

16 % 

13 % 

10 % 

se pkt. 7.9 vedrørende dokumentation 
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7.1.5.2 

 

Briller, solbriller og høreapparater erstattes efter 

nedenstående tabel: 

 

Alder 

 

 

 

 

 

 

0-1 år 

1-2 år 

2-3 år 

3-4 år 

4-5 år 

5-6 år 

 

% af gen-

anskaffel-

sesprisen 

som ny  

på skade-

tidspkt. 

 

100 % 

100 % 

  90 % 

  80 % 

  75 % 

  70 % 

 

Alder 

 

 

 

 

 

 

6-7 år 

7-8 år 

8-9 år 

9-10 år 

10-11 år 

11 år- 

 

% af gen-

anskaffel-

sesprisen 

som ny 

på skade-

tidspkt. 

 

65 % 

60 % 

50 % 

40 % 

30 % 

20 % 

 
 

 

7.1.5.3 

 

Almindelige elektriske apparater, der udeluk-

kende er til privat brug: 

Til »almindelige elektriske apparater« henregnes 

• Eldrevne køkkenmaskiner 

• El-artikler til personlig pleje 

• Elektrisk hobbyværktøj 

• TV-udstyr m.v. (radio- og tv-apparater, pro-

jektorer, musikafspillere, spillekonsoller, 

højttalere, forstærkere, videokameraer mv. 

og tilbehør til nævnte genstande) 

• Elektriske musikinstrumenter 

• Hårde hvidevarer 

• Samt andre almindelige elektriske gen-

stande til brug i hjemmet. 

• Robotplæneklipper incl. ladestation 

• El-løbehjul, segboards, uniwheels, segways 

og elektriske skateboards 

Genstande, der før skaden i øvrigt var 

ubeskadigede, erstattes efter denne tabel:  

Alder % af gen-

anskaffel-

sesprisen 

som ny på 

skadetids-

pkt. 

Alder % af  

genan-skaf-

felsesprisen  

som ny på 

skade- 

tidspkt. 

0-2 år 

2-3 år 

3-4 år 

4-5 år 

100 %  

  85 % 

  75 % 

  65 % 

5-6 år 

6-7 år 

7-8 år 

8 år - 

50 % 

40 % 

30 % 

20 % 

 

 

 

 

7.1.5.4 

 

Særlige elektriske apparater, der udelukkende 

er til privat brug.  

Til ”Særlige elektriske apparater” henregnes: 

• private tablets, computere med tilbehør og 
standard programmel, herunder skærm, ta-
statur, modem, webcam, mus, printer, joy-
stick, router, cd-rom brænder, ekstern hard-
disk, dockingstation m.v. 

• Ikke fastmonteret navigationsudstyr inkl. til-
behør. 

• telefax, fotokopimaskiner, scannere, mobil-
telefoner med tilbehør. 
 

Genstande, der før skaden i øvrigt var ubeskadi-

gede, erstattes efter denne tabel: 

Alder 

 

 

0-2 år 

2-3 år 

3-4 år 

4-5 år 

5-6 år 

   6 år- 

% af genanskaffel-

sesprisen som ny på 

skadetidspunkt.  

 

100 % 

  80 % 

  60 % 

  40 % 

  20 % 

  10 % 

 

 

7.1.6 

 

Såfremt reglerne i 7.1.1-7.1.5 findes uanvende-

lige i en skadesituation, opgøres erstatningen ef-

ter den praksis, der i øvrigt har dannet sig om-

kring Forsikringsaftalelovens § 37.  

7.2 Private optagelser og computerprogrammer m.v. 

ved skade på private film, båndoptagelser, edb-program-

mer, elektroniske lagringsmedier, f.eks. cd’er, harddiske af 

enhver art, herunder også memorysticks, gps og foto ydes 

erstatning til indkøb af nye råfilm eller aftryk af eventuelt 

bevarede negativer m.v. 

7.3 Manuskripter og tekniske tegninger 

der ydes ingen erstatning for manuskripter og tekniske 

tegninger, samt gendannelse af data. 

7.4 Egne fremstillede ting. 

ved skader på egne fremstillede ting, f.eks. malerier, 

kunstværker, smykker og tøj, ydes alene erstatning for køb 

af tilsvarende råmaterialer. 

7.5 Ting købt i udlandet. 

er tingene købt i udlandet, erstattes højst med købsprisen 
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i udlandet på skadetidspunktet. Hvis tingene genanskaffes, 

erstattes også eventuelle opkrævede told og afgifter. 

7.6 Erstatningen for skader på de forsikrede genstande kan 

ikke overstige de aftalte forsikringssummer med senere in-

deksregulering. 

7.7 Hvis værdien af de forsikrede ting overstiger forsikrings-

summen, er der tale om underforsikring. Hvis værdien af 

indboet f.eks. er dobbelt så stor som forsikringssummen 

for indboet, medfører det, at selv en partiel skade kun er-

stattes med halvdelen af tabet. De steder i forsikringsbe-

tingelserne, hvor der specielt - direkte eller indirekte - an-

føres en højeste forsikringssum (f.eks. ved penge, særlige 

private værdigenstande og husdyr), erstattes skader inden 

for de angivne summer dog fuldt ud. 

7.8 Dokumentation 

For at få erstatning må man kunne dokumentere eller 

sandsynliggøre, at man har haft de beskadigede eller 

stjålne genstande, og at alder og genanskaffelsespriserne 

er som anført i skadeanmeldelsen. 

Dette kan gøres ved, at man sammen med anmeldelsen, i 

det omfang man er i besiddelse heraf, indsender kvitterin-

ger/regninger for købet, købekontrakt eller fyldestgørende 

beskrivelse eller fotos. 

I egen interesse bør forsikringstageren derfor gemme 

købsnotaer for alle nyere ting og i mindst 5 år for mere 

langvarige forbrugsgoder. Købes tingene privat, bør man 

sikre sig en dateret overdragelseserklæring med angivelse 

af, hvad der købes, og hvad prisen er. Det hele kan supple-

res med fotos af de mest værdifulde ting. Med hensyn til 

dokumentation for genanskaffelsespriserne kan man som 

regel få de handlende til at udstede en erklæring. 

Kan man ikke dokumentere eller sandsynliggøre sit krav, ri-

sikerer man, at selskabet kan afvise kravet eller fastsætte 

erstatningen efter et skøn. 

 

Er tingene købt erhvervsmæssigt erstattes de kun, hvis der 

fremsendes en revisionserklæring, som viser, at tingene er 

overdraget til privat brug. 

7.9 Retten til erstatning for cykeltyverier er betinget af føl-

gende 

• at cyklen har et stelnummer og at dette kan oplyses 

• at cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af 

Dansk Varefakta Nævn eller forsikringsselskabet, samt 

• at låsebevis medsendes skadeanmeldelsen. 

 

 

Ansvarsforsikringen (Pkt. 8) 
8 Privatansvar 

Denne forsikring dækker i de tilfælde, hvor en sikret på-

drager sig et juridisk erstatningsansvar for skader på 

personer eller ting forvoldt i forsikringstiden. 

Uanset, at der ikke måtte være et juridisk erstatnings-

ansvar - yder forsikringen også dækning ved skader for-

voldt af små børn, jf. pkt. 8.3.1, og ved gæstebudsska-

der, jf. pkt. 8.3.2. 

Efter dansk ret er man normalt juridisk ansvarlig, når 

man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete 

skade. Denne hovedregel står ikke skrevet i nogen lov, 

men er opstået gennem mere end 200 års retspraksis. 

Er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes den hæn-

delig, og for hændelig skade er man ikke erstatningsan-

svarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv 

bære tabet. 

Herudover kan en sikret efter omstændighederne på-

lægges erstatningsansvar, hvis andre personer lider tab 

som følge af redningsaktioner til fordel for den pågæl-

dende. Forsikringen dækker et sådant ansvar i det om-

fang, kravet ikke dækkes af lov om arbejdsskadeforsik-

ring, og i det omfang redningsaktionen ikke sker som et 

led i redningsmandens erhverv. 

Ansvarsforsikringens formål er at betale for en sikret, 

hvis denne har pådraget sig et erstatningsansvar - og at 

bidrage til at friholde sikrede, hvis der rejses et uberet-

tiget erstatningskrav mod ham eller hende. 

En sikret bør derfor ikke på egen hånd anerkende er-

statningspligt eller -krav, idet man herved forpligter sig 

uden at have sikkerhed for, at selskabet er pligtig til at 

betale. 

Rejses et erstatningskrav mod den sikrede, må det 

overlades til selskabet at afgøre, hvordan kravet skal 
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behandles. Afholder den sikrede på egen hånd omkost-

ninger i sagen, risikeres det, at selskabet ikke er pligtig 

at godtgøre disse. Se nærmere herom i pkt. 8.2. 

8.1 Forsikringen dækker de sikredes ansvar 

8.1.1 som privatpersoner 

8.1.2 som lejere over for husejere i henhold til lejelovens be-

stemmelser om lejerens erstatningspligt for skade, der er 

forårsaget af de installationer, lejeren med udlejerens god-

kendelse har foretaget. Lejerens ansvar for det lejede i øv-

rigt er ikke dækket af forsikringen 

8.1.3 som ejer eller bruger af heste og andre husdyr til privat 

brug. Se dog pkt. 8.4.6 om hunde 

8.1.4 som læge, der yder lægehjælp eller rådgivning, som ikke er 

erhvervsmæssig 

8.1.5 som grundejer vedrørende: 

8.1.5.1 privat grund og én- og tofamiliehus, hvis huset i overve-

jende grad anvendes til beboelse, og sikrede bor i huset, 

og der ikke findes bygningsforsikring med ansvarsdækning 

i kraft. Se dog særligt pkt. 8.4.5 og 8.4.8 

8.1.5.2 fritidshus og -grund, hvis der ikke findes bygningsforsikring 

med ansvarsdækning i kraft. Se dog særligt pkt. 8.4.5 og 

8.4.8.  

8.1.5.3 ubebygget grund. Se dog særligt pkt. 8.4.5 og 8.4.8. 

8.2 Anerkendelse af erstatningskrav 

Selskabet er kun forpligtet til at betale for omkostninger, 

der er afholdt med selskabets godkendelse. Sikredes aner-

kendelse eller betaling af et erstatningskrav forpligter ikke 

selskabet. Ved selv at anerkende erstatningsansvaret risi-

kerer sikrede at skulle betale selv. 

8.3 Nedenfor er anført nogle typiske situationer, der erfarings-

mæssigt giver anledning til problemer 

8.3.1 skader forvoldt af børn 

børn kan på samme måde som voksne pådrage sig et selv-

stændigt juridisk erstatningsansvar. Men ifølge retspraksis 

vil man normalt ikke gøre børn under 5 år ansvarlige for 

deres handlinger og dermed pålægge dem et erstatnings-

ansvar.  

På trods heraf dækker forsikringen person- og tingskade 

forvoldt af børn under 5 år, hvis det manglende juridiske 

ansvar alene skyldes barnets alder eller manglende udvik-

ling. 

Forældre er normalt kun erstatningspligtige for de skader, 

et barn forvolder, hvis de ikke har holdt tilstrækkeligt op-

syn med barnet. 

8.3.2 gæstebudsskader 

Denne forsikring dækker gæstebudsskader. Gæstebuds-

skader er skader på ting, som sker under almindeligt privat 

samvær, og hvor den juridiske bedømmelse typisk ville fri-

finde skadevolderen fra ansvar, netop fordi det er foregået 

under dette samvær. 

8.3.3 skader forvoldt under udøvelse af tjenester i skadelidtes 

interesse 

Ligesom ved gæstebudsskader er domstolene ikke tilbøje-

lige til at pålægge personer, der gør andre en tjeneste, er-

statningsansvar, hvis de under tjenesten kommer til at for-

volde skade på ting, der tilhører den, hvem der ydes en 

vennetjeneste. 

Der vil kun være erstatningsansvar og dermed 

forsikringsdækning, hvis skadevolder har båret sig særlig 

ubetænksomt ad. Dette gælder, uanset om tjenesten fore-

tages på opfordring eller eget initiativ. 

8.3.4 skader omfattet af tingsforsikring 

Hvis en skade er omfattet af en anden forsikring, f.eks. ska-

delidtes familie-, bygnings- eller erhvervsforsikring, bort-

falder skadevolders erstatningsansvar ifølge erstatningsan-

svarsloven og dermed ansvarsforsikringsdækningen, med 

mindre skaden er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt. 

8.4 Følgende ansvar er ikke dækket 

8.4.1 ansvar for skader forvoldt med forsæt, med mindre skade-

volderen er under 14 år eller har manglet evnen til at 

handle fornuftsmæssigt på grund af sin sindstilstand 
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8.4.2 ansvar for skader forvoldt som følge af selvforskyldt beruselse 

eller selvforskyldt påvirkning af rusmidler - og dette uanset 

skadevolders sindstilstand 

8.4.3 ansvar for skader, der udelukkende støttes på aftaler eller be-

står af rene formuetab, som ikke er en følge af skade på per-

son eller ting 

8.4.4 ansvar for skader i forbindelse med udøvelse af erhverv eller 

arbejde, der kan sidestilles hermed 

8.4.5 ansvar for skader forvoldt af en grundejer i forbindelse med 

nedbrydnings- og udgravningsarbejder samt pilotering o.l. Dog 

dækkes personskader 

8.4.6 ansvar for skader forvoldt af hunde. Der skal tegnes lovpligtig 

hundeansvarsforsikring 

8.4.7 ansvar for skader sket under jagt, hvor ansvaret er dækket af 

en jagtforsikring eller ville være dækket af den sædvanlige lov-

pligtige jagtforsikring 

8.4.8 ansvar for skader som følge af forurening. Dog dækkes sådant 

ansvar, såfremt skaden er opstået ved et enkeltstående uheld 

og ikke er en følge af, at den sikrede har tilsidesat de til en-

hver tid gældende offentlige forskrifter. Forureningsansvar, 

som man ifalder som hus- og grundejer, er ikke omfattet af 

forsikringen 

8.4.9 ansvar for skader forvoldt under benyttelse af et motordrevet 

køretøj eller et luftfartøj, herunder radiostyrede modelfly og 

svævefly, for hvilke der kan tegnes særskilt ansvarsforsikring. 

Forsikringen dækker dog ansvar for 

a) skader ved brug af kørestole, herunder el-scootere 

og el-kørestole med maks. hastighed på op til 15 

km/t. 

b) skader ved brug af el-løbehjul, segboards, uniwhe-

els, segways og elektriske skateboards med maks. 

hastighed på op til 20 km/t. 

c) skader ved brug af legetøj med motorkraft under 5 

hk., samt - for personskader - ved brug af gokarts 

med motorkraft op til 25 hk 

d) skader ved brug af haveredskaber under 25 hk 

e) skader ved brug af mover til campingvogn, såfremt 

ansvaret ikke er dækket af anden forsikring 

f) skader på selve luftfartøjet, det motordrevne køre-

tøj eller de øvrige motoriserede ting, når skaden er 

forvoldt af børn på 14 år eller derunder 

g) skader ved brug af luftfartøjer med en vægt under 

250 gram, f.eks. modelfly og droner. Det er et krav, 

at luftfartslovens regler om flyvning er overholdt. 

8.4.10 ansvar for skader forvoldt ved brug af både. 

Forsikringen dækker dog ansvar for 

a) personskade forvoldt med 

• både uden motor samt wind- og kitesur-

fere samt kitebuggy 

• både, hvis motorkraft ikke overstiger 25 

hk 

b) skade på ting eller dyr forvoldt med kanoer, kajak-

ker, robåde og andre både, hvis længden af fartøjet 

ikke overstiger 5,5 meter (18 fod), samt wind- og 

kitesurfere og kitebuggy. Det er en betingelse, at 

fartøjet i skadeøjeblikket ikke drives med motor på 

over 5 hk 

8.4.11 ansvar for skade forvoldt på lånte eller lejede genstande eller 

dyr. skaderne kan dog være dækket efter reglerne i pkt. 4, hvis 

genstanden efter sin art er omfattet af indboforsikringen, jf. 

pkt. 3.  

Forsikringen dækker dog ansvar for 

skade på lånte og lejede genstande af de arter, der er nævnt i 

pkt. 3.1, 3.2, 3.5 og 3.6, når der er tale om pludselig skade, så-

fremt skaden sker i de første 30 dage af låne- eller lejeperio-

den. For cykler er dækningen dog begrænset til børnecykler, 

dvs. cykler tilhørende børn på 12 år og derunder 

8.4.12 ansvar for skader forvoldt på ting eller dyr, som én af de sik-

rede ejer, bruger eller har brugt, opbevarer, transporterer, be-

arbejder, behandler, har sat sig i besiddelse af eller af andre 

grunde end de ovenfor anførte har i varetægt 

8.5 Forsikringssummer 

8.5.1 personskade erstattes med indtil 10 mio. kr. pr. forsikringsbe-

givenhed 

8.5.2 tingskader og skader på dyr erstattes med indtil 2 mio. kr. pr. 

forsikringsbegivenhed 

8.5.3 forsikringssummerne for ansvarsforsikringen indeksreguleres 

ikke 

8.6 omkostninger og renter 

Forsikringen dækker også omkostninger ved erstatnings-

spørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med selska-

bet, selv om forsikringssummerne herved overskrides. Det 

samme gælder renter af erstatningsbeløb, som er omfattet af 

forsikringen 
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Retshjælpsforsikringen (Pkt. 9) 
9 Retshjælpsforsikring 

Det, der nedenfor er anført om retshjælpsforsikringens 

dækningsområde, er kun en ufuldstændig beskrivelse. De 

fuldstændige vilkår for denne dækning kan til enhver tid 

rekvireres hos selskabet eller Forsikringsoplysningen. 

Der bør rettes henvendelse til en advokat, da det i de fle-

ste tilfælde er en betingelse for dækning, at en advokat vil 

påtage sig sagen. 

Kan din sag behandles efter reglerne om småsager, kan du 

selv anmelde sagen til os.  

Bistand fra en advokat eller rettergangsfuldmægtig er i 

småsager kun dækket i forbindelse med hovedforhandlin-

gen under selve retssagen.  

 

Se om din sag kan behandles efter reglerne om småsager 

på www.domstol.dk eller www.forsikringogpension.dk. 

Retshjælpsforsikringen dækker omkostninger i forbindelse 

med visse private retstvister. Tvist skal i denne forbindelse 

forstås som en uenighed af retlig art. Som eksempler på 

områder, der er dækket, kan nævnes tvister vedrørende 

• mindre private lejeforhold 

• erstatning (ikke erhverv) 

• køb og salg af indbogenstande 

• ejerlejligheder/andelslejligheder, hvis det er sik-

rede, der er part i sagen (og altså ikke ejerlejlig-

heds-/andelsboligforeningen), 

• familie- eller andre private forsikringers dæk-

ningsområde. 

• identitetstyveri 

 

Som eksempler på områder, der ikke er omfattet, kan 

nævnes tvister vedrørende 

• arbejds- eller lønspørgsmål 

• skatte- og afgiftssager 

• de fleste familieretlige spørgsmål 

• opløsning af ægteskab eller andre formuefælles-

skaber 

• skiftesager 

• straffesager 

• inkassosager mod den sikrede 

• fast ejendom 

• motorkøretøjer 

• lystbåde. 

 

De tre sidstnævnte eksempler dækkes på henholdsvis byg-

ningsforsikringen, autokaskoforsikringen og lystfartøjsfor-

sikringen. 

 

Forsikringen dækker med indtil 250.000 kr.  

Summen afhænger af, hvornår søgsmålsgrunden er op-

stået. Der gælder særlige regler for ankesager. Der er en 

selvrisiko på 10 %, dog mindst 2.500 kr. Forsikringen dæk-

ker ikke almindelig advokatrådgivning.  

De anførte beløb indeksreguleres ikke

 

 

Psykologisk krisehjælp (Pkt. 10) 
 

10 Hvem er dækket af forsikringen 

10.1 forsikringstageren og dennes husstand (samme definition 

som i Indbo- og ansvarsforsikring pkt. 1.1 om hvem der er 

omfattet af forsikringen). 

10.1.1 Hvad dækker forsikringen 

10.2 forsikringen dækker psykologisk bistand ved hændelser 

opstået i forsikringstiden, såfremt den forsikrede eller en i 

dennes husstand bliver involveret i en pludselig, akut op-

stået, traumatisk hændelse som følge af 

10.2.1 dødsfald eller opstået livstruende sygdom hos sikrede eller 

dennes nærmeste familie. 

10.2.1.1 ved nærmeste familie forstås sikredes ægtefælle, samlever, 

børn, svigerbørn, børnebørn, forældre, bedsteforældre, svi-

gerforældre, søskende, svigerinder eller svogre 

10.2.2 indbrud, brand, eksplosion i sikredes eget hjem 

10.2.3 overfald, røveri, voldtægt 

10.2.4 part i et trafikuheld 

10.2.5 ufrivillig abort. 

http://www.domstol.dk/
http://www.forsikringogpension.dk/
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10.2.6 Dækningsomfang 

10.3 forsikringen dækker maks. 10 timers psykologbehandlinger 

i Danmark pr. sikrede pr. hændelse.  

Behandlingen skal være begyndt senest 3 måneder efter 

hændelsen fandt sted. 

10.4 forsikringen dækker de faktiske udgifter efter fradrag af til-

skud fra det offentlige og/eller tilskud fra Sygesikringen 

Danmark. 

10.5 krisepsykologisk bistand ydes alene i relation til de i betin-

gelserne omfattede skadesituationer og når hændelsen 

sker i fritids-/privatlivet. Arbejdsrelaterede hændelser er 

derfor ikke omfattet af forsikringen. 

10.5.1 Anden forsikring eller dækning 

10.6 er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet sel-

skab, og har dette selskab taget forbehold om, at dæknin-

gen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er 

tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærvæ-

rende forsikring, således at erstatningen betales forholds-

mæssigt af selskaberne. 

10.6.1 Anmeldelse af skade 

Ved behov for psykologbehandlinger skal selskabet altid 

kontaktes.  

 

 

Tilvalg til indboforsikringen (Pkt. 11-15) 
11 Dækning for wind- og kitesurfere, kitebuggy, SUP board, småbåde og påhængsmotorer 

(Gælder kun, hvis det fremgår af policen) 

11.1 Forsikrede genstande  

• wind- og kitesurfere, kitebuggy, SUP board samt 

tilbehør hertil med yderligere 36.600 kr. (indeks 

2020) 

 

• både indtil 5,5 meters længde (18 fod), hvor 

værdien overstiger summen efter pkt. 3.12.1 på 

24.500 kr. med yderligere 36.600 kr. (indeks 

2020), 

 

• påhængsmotor med indtil 20 hk. og maks. 

36.600 kr. (indeks 2020) 

11.2 Forsikringen dækker 

11.2.1 brand 

11.2.2 tyveri fra aflåst bygning, hvor voldelig opbrud kan konsta-

teres. Ved tyveri udenfor bygning dækkes kun, hvis wind- 

og kitesurferen, kitebuggyen, SUP boardet eller båden har 

været fastgjort til et fast punkt med lås, kæde eller lig-

nende. Påhængsmotor skal være låst fast til båden med lå-

sebeslag, og der skal være tydelige tegn på voldelig op-

brud. 

Endvidere dækkes, hvis genstanden er blevet stjålet, me-

dens den befandt sig i den sikredes umiddelbare nærhed, 

og tyveriet blev bemærket af sikrede eller en anden i det 

øjeblik, hvor gerningsmanden tog genstanden.  

 

11.2.3 tyveri fra aflåst bil, når voldeligt opbrud kan konstateres 

11.2.4 tyveri af ned- eller fastlåst tilbehør, når voldeligt opbrud 

kan konstateres 

11.3 Erstatningsopgørelse 

Erstatningen opgøres til, hvad det koster at reparere den 

skaderamte genstand. 

Kan genstanden ikke repareres, eller overstiger reparati-

onsudgiften genstandens dagsværdi på skadetidspunktet, 

udbetales erstatning svarende til den nævnte dagsværdi.  

Erstatningen ved tillægsforsikringen ved en enkelt forsik-

ringsbegivenhed kan ikke overstige 36.600 kr. (2020). 

Hvis tilvalgsdækningen er tegnet som supplement til dæk-

ning af småbåde m.v., dækkes i alt med op til 61.100 kr. 

(indeks 2020) pr. forsikringsbegivenhed. 

11.4 Øvrige bestemmelser 

Tilvalgsdækningen følger de fælles bestemmelser for ho-

vedforsikringen (indboforsikringen), jf. pkt. 1, 2 og 16-24  
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12 Glas- og kummedækning 

(Gælder kun, hvis det fremgår af policen)

12.1 Forsikrede genstande 

12.1.1 glas, der er bygningsbestanddele 

12.1.2 glaskeramiske kogeplader 

12.1.3 wc-kummer og -cisterner, bidéter, håndvaske og badekar. 

Genstandene skal befinde sig i den sikredes helårsbolig, og 

de skal være indsat, indrammet eller på anden måde ende-

ligt anbragt i hel stand på deres plads som bygningsbe-

standdele. 

12.1.4 det er en forudsætning, at de forsikrede genstande tilhø-

rer sikrede, eller at sikrede har vedligeholdelsespligten for 

genstandene. 

12.2 Forsikringen dækker 

 

brud, afskalning, ridsning eller lignende på de forsikrede 

genstande, når disse som følge heraf er blevet ubrugelige. 

12.3 Forsikringen dækker ikke 

12.3.1 punktering af termoruder eller utætheder i sammensæt-

ningen af disse 

12.3.2 skade på drivhuse 

12.3.3 skade på genstande i erhvervslokaler, selvom genstandene 

ifølge pkt. 12.1.3 ellers ville være forsikrede 

12.3.4 skade sket i forbindelse med ombygning, vedligeholdelse 

eller reparation af de forsikrede genstande, deres rammer, 

indfatning eller lignende 

12.3.5 skade, som er dækket under en tegnet bygningsforsikring 

12.3.6 frostsprængning af forsikrede genstande, medmindre ska-

den skyldes en i forhold til sikrede tilfældigt svigtende var-

meforsyning 

12.3.7 skade på glaskeramiske kogeplader som følge af slitage el-

ler dagligt brug 

12.3.8 tilbehør. Se dog pkt. 12.4.3. 

12.4 Erstatningsopgørelse 

12.4.1 genanskaffelse 

Selskabet betaler, hvad det koster at udskifte det beskadi-

gede med tilsvarende nyt. Hævder sikrede, at tilsvarende 

genstande ikke kan skaffes, kan selskabet udbetale erstat-

ning til sikrede svarende til, hvad det koster at udskifte 

glas eller sanitet, som er i samme standard, og som er 

gængs på skadetidspunktet. 

12.4.2 reparation 

Selskabet betaler, hvad det koster at reparere det skade-

ramte. Erstatning til dækning af reparationsudgifter kan 

dog ikke overstige udgiften til genanskaffelse inkl. eventu-

elle monteringsudgifter. 

12.4.3 kan eksisterende toiletsæder og haner ikke anvendes af 

konstruktionsmæssige årsager i situationer nævnt i pkt. 

12.4.1 og 12.4.2, betales endvidere erstatning for nyt 

sæde/nye haner i samme standard som det eksisterende. 

12.5 Øvrige bestemmelser 

Tilvalgsdækningen følger de fælles bestemmelser for ho-

vedforsikringen (indboforsikringen), jf. pkt. 1, 2 og 16-24
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13 Pludselig skadedækning og udvidet el-skadedækning
(Gælder kun, hvis det fremgår af policen) 

13.1 Pludselig skadedækning 

13.1.1 Forsikrede genstande 

Almindeligt og særligt indbo, jf. punkt 3.1 og 3.2. 

Endvidere er genstande under punkt 3.7, 3.9 og 3.10 om-

fattet. 

Genstandene er dækket med indtil 10 % af forsikringssum-

men pr. forsikringsbegivenhed, dog højst 67.847 kr. (in-

deks 2020) pr. genstand.  

For brilleskader kan erstatningen højst udgøre 10.000 kr. 

(indeks 2020) 

13.1.2 Forsikringen dækker 

Forsikringen dækker pludselig skade på de forsikrede gen-

stande. 

Ved pludselig skade forstås en skade, som skyldes en ude-

fra pludselig kommende og øjeblikkelig virkende årsag. År-

sag og virkning skal således ske samtidig og ikke over et 

tidsrum. 

13.2 Udvidet el-skadedækning. 

13.2.1 Forsikrede genstande 

Almindelige elektriske apparater og særlige elektriske ap-

parater som anført i punkt. 7.1.5.3 og 7.1.5.4 

Dækningen er begrænset til maksimalt 36.600 kr. (indeks 

2020) pr. genstand, dog maksimalt 109.700 kr. (indeks 

2020) pr. forsikringsbegivenhed. 

13.2.2 Forsikringen dækker 

Forsikringen dækker alle indefra kommende skader på de 

forsikrede genstande af en hvilken som helst årsag, der be-

virker, at apparatet ikke fungerer efter sit formål. Det er en 

forudsætning, at genstanden ikke er 4 år eller ældre. 

Endvidere dækkes transportomkostninger i Danmark i for-

bindelse med en skade. 

 

 

 

 

 

13.3 Forsikringen dækker ikke 

• skade, der er dækket eller undtaget i en dækning eller 

tilvalgsdækning, som er omfattet af Indbo- og ansvars-

forsikringen, også selvom dækningen ikke er tegnet. 

 

• skade, der skyldes slitage, mangelfuld vedligeholdelse, 

fejlbehandling, fejlbetjening, rust eller tæring, ligesom 

kosmetiske skader ikke er dækket. 

• forebyggende reparationer, opdateringer samt eventu-

elle forbedringer 

• skade, der skyldes forkert brug eller anden uforsvarlig 

anvendelse og betjening 

• skade, der skyldes fejl eller mangler, som forelå ved for-

sikringens tegning og var eller burde være forsikringsta-

geren bekendt 

• skade, der er dækket af anden forsikring, garanti/ser-

viceordning, det offentlige eller er omfattet af købelo-

vens reklamationsret  

• skader, der er dækket af det offentlige 

• skade, forvoldt af dyr. Vælteskader er dog dækket. 

• skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering, fejlre-

paration eller anden fejl ved fremstilling eller udførelsen 

• skade på motoriserede haveredskaber, el scootere og 

elektriske genstande, der udelukkende er til udendørs 

brug. Dog dækkes skade på robotplæneklipper incl. lade-

station. 

• fejl i og tab af software, data samt pixelfejl 

• skade som følge af virus- og hackerangreb og lignende. 

• skade der sker under eller i forbindelse med flytning. 

13.4 Erstatningsopgørelse 

Skaden opgøres efter reglerne i Indbo- og ansvarsforsikring 

pkt. 7 om erstatningsopgørelse. 

Reparation af det beskadigede kan ikke iværksættes uden 

selskabets samtykke. 

13.5 Øvrige bestemmelser 

Tilvalgsdækningen følger de fælles bestemmelser for ho-

vedforsikringen (indboforsikringen), jf. pkt. 1, 2 og 16-24 
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14 Udvidet dækning for værktøj
(Gælder kun, hvis det fremgår af policen) 

14.1 Forsikrede genstande 

Almindeligt privat værktøj, herunder lønmodtagerværktøj 

(værktøj du som lønmodtager ejer og bruger i dit erhverv). 

14.2 Forhøjelse af dækningsmaks. 

Begrænsningen i pkt. 3.1 på 55.819 kr. kan forhøjes til 

maks. 167.457 kr. (indeks 2020) pr. forsikringsbegivenhed. 

Dækningen ved indbrudstyveri af almindeligt privat værk-

tøj fra udhuse og garager (se dækningsskema side 20) for-

højes fra 5% af forsikringssummen til maks. 167.457 kr. (in-

deks 2020) pr. forsikringsbegivenhed. 

 

Forsikringssummen fremgår af policen 

14.3 Tilvalgsdækningen følger i øvrigt de fælles bestemmelser 

for hovedforsikringen (indboforsikringen) jf. pkt. 1, 2, 4, 7 

og 16-24.

15 Udvidet dækning for våben

(Gælder kun, hvis det fremgår af policen) 

15.1 Forsikrede genstande 

Våben og våbentilbehør (herunder ammunition) 

15.2 Dækning ved indbrudstyveri fra murede udhuse og mu-

rede garager 

Ved indbrudstyveri fra udhuse og garager fraviges dæk-

ningsskemaet side 20 således, at ved indbrudstyveri fra 

murede udhuse eller murede garager dækkes våben og vå-

bentilbehør med en sum pr. forsikringsbegivenhed. Sum-

men fremgår af policen. 

Det er en betingelse for dækning, at våben og våbentilbe-

hør var opbevaret i et aflåst, fastboltet og godkendt vå-

benskab. 

15.3 Tilvalgsdækningen følger i øvrigt de fælles bestemmelser 

for hovedforsikringen (indboforsikringen) jf. pkt. 1, 2, 4, 7 

og 16-24. 

 

 

Fællesbestemmelser (Pkt. 16-24) 
16 Præmiens betaling 

16.1 første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikraft-

træden og senere præmier på de anførte forfaldsdage. 

16.2 skadeforsikringsafgift til staten beregnes efter Lov om ska-

deforsikringsafgift og opkræves sammen med præmien. 

16.3 påkrav om betaling sendes til den opgivne betalings-

adresse. Ændres betalingsadressen, skal selskabet straks 

underrettes. 

16.4 hvis forsikringen ikke bliver betalt til tiden, sender selska-

bet en rykker. 

Er forsikringen ikke betalt 21 dage efter den første rykker, 

mister sikrede retten til erstatning.  

16.5 hvis selskabet har udsendt en rykker, er det berettiget til 

at opkræve et ekspeditionsgebyr. 

17 Regulering af præmie, forsikringssummer og selvrisici 

præmien, anførte summer og selvrisici reguleres i overens-

stemmelse med det af Danmarks Statistik hvert år offent-

liggjorte løn tal. 

18 Andre ændringer i præmie, forsikringssummer, 

selvrisici eller forsikringsvilkår 

Såfremt selskabet ønsker at foretage ændringer i forsik-

ringsvilkår, præmie, forsikringssummer og selvrisici ud 

over ændringer som følge af pkt. 17, kan dette kun ske ved 

udløbet af en forsikringsperiode ifølge policen og kun med 

respekt af det i pkt. 19.1 angivne opsigelsesvarsel. Såfremt 

ændringen sker i forbindelse med en skade, gælder pkt. 

19.2. 
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19 Forsikringens varighed og opsigelse 

19.1 forsikringen er tegnet for ét-årige perioder og er fortlø-

bende, indtil den af én af parterne skriftligt opsiges med 

mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb. 

Forsikringen kan ligeledes med 1 måneds varsel til den 1. i 

en måned skriftligt opsiges af forsikringstageren, mod be-

taling af et gebyr. 

19.2 efter enhver anmeldt skade er såvel forsikringstageren 

som selskabet indtil 14 dage efter erstatningens betaling 

eller efter afvisning af skaden berettiget til at ophæve for-

sikringen med 14 dages varsel. 

20 Flytning og risikoændringer 

20.1 selskabet skal underrettes 

20.1.1 hvis forsikringstageren flytter til anden helårsbolig (nyt for-

sikringssted). Har den nye helårsbolig anden tagdækning, 

skal dette også oplyses 

20.1.2 hvis helårsboligens tag ændres til stråtag eller fra stråtag 

til anden tagbelægning 

20.1.3 undladelse af at give ovennævnte meddelelse kan med-

føre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvist i 

medfør af Forsikringsaftalelovens regler herom. 

20.2 De under pkt. 20.1.1 - 20.1.3 nævnte forhold kan endvi-

dere indvirke på præmie eller selvrisiko i op eller nedadgå-

ende retning. 

21 Anmeldelse af skade 

21.1 enhver skade skal straks anmeldes til selskabet. 

21.2 tyveri, røveri, overfald og hærværk skal desuden straks an-

meldes til politiet. Er sådan skade sket i udlandet, skal 

skriftlig bekræftelse fra det stedlige, udenlandske politi 

vedlægges skadeanmeldelsen til selskabet. 

Hvis det på grund af særlige omstændigheder ikke er mu-

ligt at kontakte det udenlandske politi, skal en anden re-

præsentant på stedet - rejseleder eller hotel - udarbejde 

en bekræftelse. 

21.3 ved anmeldelse af tyveriskade må sikrede sandsynliggøre, 

at tyveri foreligger, idet glemte, tabte eller forlagte gen-

stande ikke erstattes. 

22 Forsikring i andet selskab 

Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet sel-

skab, og har dette selskab taget forbehold om, at dæknin-

gen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er 

tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærvæ-

rende forsikring, således at erstatningen i det indbyrdes 

forhold mellem selskaberne betales forholdsmæssigt af 

selskaberne. 

22.1 Genstande der er dækket af garanti eller af det offentlige. 

Der ydes ikke erstatning for genstande der er dækket af 

garanti- og serviceordning eller af det offentlige. 

23 Krigs-, jordskælv- og atomskader 

Forsikringen dækker ikke skader som følge af 

23.1 krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelser, bor-

gerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. 

Forsikringen dækker dog i indtil 1 måned fra konfliktens 

udbrud, hvis forhold af den nævnte karakter indtræffer i et 

land, hvori den sikrede opholder sig på rejse uden for Dan-

mark. Det forudsættes, at der ikke foretages rejse ind i et 

land, der befinder sig i en af de nævnte situationer 

23.2 jordskælv eller andre naturforstyrrelser 

23.3 udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter 

23.4 NBCR-terrorskader (terrorhandlinger hvor der anvendes 

nukleare, biologiske, kemiske eller radioaktive våben) 

24 Ankenævn 

Er der opstået uoverensstemmelse mellem sikrede og sel-

skabet om forsikringen, og fører en fornyet henvendelse til 

selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan sikrede 

klage til: 

Ankenævnet for Forsikring 

Anker Heegaards Gade 2 

1572 København V 

Tlf.: 33 15 89 00 mellem kl. 10.00-13.00. 

www.ankeforsikring.dk 

Klager til ankenævnet skal indsendes på et særligt klage-

skema, og der skal betales et klage gebyr. 

Klageskema kan rekvireres hos 

• Selskabet 

• Ankenævnet for Forsikring 

• Forsikringsoplysningen 

Philip Heymans Allé 1 

2900 Hellerup 

Tlf.: 41 91 91 91

http://www.ankeforsikring.dk/
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Tyveri dækningsskema (jf. pkt. 4.10)                                                                                               
 
Tyveri dækningsskema                                                                                                          Dækket                 Ikke dækket        

 Indbrudstyveri Simpelt tyveri 

Tyveribegreber/ 

Steder 

Tyveri ved indbrud i forsvarligt aflåst byg-

ning eller lokale. 

Som indbrudstyveri anses også tyveri fra 

voldeligt opbrudt garderobeskab i klub-

ber og foreninger eller fra kundeboks i 

pengeinstitut. 

Tyveri uden for bygning eller fra uaflåst 

bygning eller lokale. 

Tyveri fra biler, private sø- og luft-

fartøjer samt beboede camping-

vogne og telte. 

Forsikringen dækker ikke 1. Tyveri fra bolig, der har været ube-
boet i over 6 måneder. 

2. Som indbrudstyveri dækkes ikke  
 

2.1 Tyveri fra bygning eller lokale, hvor 

der ikke har været nogen hjemme, 

og hvor tyven har skaffet sig adgang 

gennem vinduer eller døre, der ikke 

har været lukkede og låste 

2.2 tyveri fra hotelværelse, kahyt eller 

togkupe, når voldeligt opbrud hertil 

ikke kan konstateres 

2.3 tyveri fra lystfartøj. 

2.4 tyveri af lønmodtagerværktøj fra ar-

bejdsskure 

1. Glemte, tabte eller forlagte gen-
stande 

2. tyveri begået af en anden af de sik-
rede, medhjælp, logerende og der-
med ligestillede 

3. tyveri at ting, som befinder sig i boli-
gen, når denne er ubeboet, udlånt 
eller udlejet 

4. ting under opmagasinering 
5. tyveri, når sikrede har udvist grov 

uagtsomhed. 

1 Glemte, tabte eller forlagte 
genstande 

2 tyveri begået af en anden af 
de sikrede, medhjælp, loge-
rende og dermed ligestillede 

3 tyveri af ting, som befinder 
sig i uaflåsede og uaflukkede 
biler, campingvogne, telte, 
private sø- og luftfartøjer 

4 tyveri, hvor voldeligt opbrud 
af udvendig lås, dør eller vin-
due ikke kan konstateres. 
Dog dækkes op til 6.120 kr. 
(indeks 2020), ved tyveri fra 
aflåst bil, selvom voldelig op-
brud ikke er konstateret. 

5 tyveri, når sikrede har udvist 
grov uagtsomhed. 

Forsikrede genstande jf. pkt. 3 Begrænsninger i dækninger 

Almindeligt privat indbo, jf. pkt. 3.1 

samt genstande nævnt under pkt. 3.7 og 

3.9 

Maks. 5 % af forsikringssummen 

a) i loft- og kælderrum i etagebyggeri 
b) i udhuse og garager. 
c) i garderobeskabe 

Maks. 2 % af forsikringssummen 

a) i loft- og kælderrum i etagebyggeri 
b) i udhuse og garager. 
c) for udvendig bagage på biler, i baga-

gebokse og på trailere. 

 

Særligt privat indbo, jf. pkt. 3.2, samt gen-

stande nævnt under pkt. 3.10 

Ikke i 
a) loft- og kælderrum i etagebyggeri 
b) udhuse og garager. 

 

Maks. 10 % af forsikringssummen, men 
dog ingen dækning 
a) i loft- og kælderrum i etagebyggeri 
b) i udhuse og garager 
c) for udvendig bagage på biler, i baga-

gebokse og på trailere. 

Maks. 36.600 kr. (indeks 2020) 

Det er en betingelse for dæknin-

gen, at genstande har været an-

bragt således, at de ikke har væ-

ret synlige udefra. 

Penge m.m. (maks. 24.500 kr.) jf. pkt. 3.3.  

Særlige private værdigenstande (maks. 15 

% af forsikringssummen, jf. pkt. 3.4) 

Ikke i 

a) loft- og kælderrum i etagebyggeri 
b) udhuse og garager 
c) bolig, der har været ubeboet i mere 

end 2 måneder 
Ved tyveri fra garderobeskab dækkes 

særlige private værdigenstande og penge 

m.m. med maks. kr. 10.000 pr. forsik-

ringsbegivenhed. 

 

Dog dækkes: 

a) Hvis personer under falsk dække får 
adgang til helårsboligen og stjæler 
eller franarrer værdier. (Tricktyveri) 

b) Tyveri fra uaflåst beboelsesrum på 
plejehjem. 

Penge maks. kr. 10.000. Særlige private 

værdigenstande maks. kr. 25.000  

 

Almindelige husdyr, jf. pkt. 3.5    

Cykler, jf. pkt. 3.6  Se pkt. 7.9 om låsekrav m.v.  

Bygningsdele, jf. pkt. 3.8    

Småbåde, kanoer og kajakker inkl. tilbehør 

samt wind- og kitesurf, kitebuggy og SUP 

board -udstyr (maks. 24.500 kr. indeks 

2020) jf. pkt. 3.12.2 

 
Tyveri uden for forsikringsstedet dækkes 

kun, hvis genstande er fastlåst til et fast 

pkt. med lås, kæde eller lignende, eller 

hvis tyveriet er sket som beskrevet i pkt. 

4.11.1.2 vedrørende ran. 

Det er en betingelse, at genstande 

har været anbragt således, at de 

ikke har været synlige udefra. 

El-løbehjul, segboards, uniwheels, segways 

og elektroniske skateboards (maks. 24.500 

kr. indeks 2020) jf. pkt. 3.12.1 

   Det er en betingelse, at gen-

stande har været anbragt således, 

at de ikke har været synlige ude-

fra. 

 


