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De komplette købs- og aftalebetingelser vedrørende forsikringen fremgår af andre dokumenter. Er der
uoverensstemmelser mellem dette dokument og forsikringens police og vilkår, er det policen og vilkårene, der gælder.

Hvilken form for forsikring er der tale om?

Indboforsikringen samler indbo-, ansvar-, og retshjælpsforsikring i én forsikring. Du kan vælge at udvide forsikringen
med nogle tilvalgsdækninger.

Hvad dækker den?



Brand – herunder lynnedslag, eksplosion og
kortslutning.

 Ansvar- og retshjælpsforsikringen dækker i
Danmark. I resten af verden, herunder
Færøerne og Grønland dækkes i indtil 3
måneder fra afrejsedato.


Tyveri – herunder indbrudstyveri, simpelt
tyveri, ran, røveri og overfald.

Er der nogen begrænsninger af
dækningen?

Hærværk
Færdselsuheld
Udstrømning af væsker
Stormskader m.v.

!
!

Køle- dybfrostskader
Ansvar
Retshjælp
Forsikringen kan udvides til at omfatte
glas/kumme, småbåde/windsurfer,
elektronik, pludselig skade, cykelkasko,
erhvervsløsøre m.m.

!
!
!

Hvad dækker den ikke?
 Skade forårsaget med forsæt

!

 Skade forårsaget i selvforskyldt beruselse
 Logerende er ikke dækket
 Ansvar for skader forvoldt af hunde og
heste
 Forsikringen omfatter ikke motordrevne
køretøjer, jf. Færdselsloven, haveredskaber
over 18 hk, campingvogne, luft- og søfartstøjer af enhver art, herunder windsurfere.
 Forsikringen dækker ikke skader, der er
forårsaget af droner o. lign.

Hvor er jeg dækket?

I Danmark i og ved sikredes helårsbolig.

!

Forsikringen dækker maksimalt med den
på policen anførte forsikringssum.
Guld, sølv, platin, ædelstene, smykker,
frimærkesamlinger og møntsamlinger
dækkes med maksimalt 10% af den på
policen angivne sum. Maks erstatning pr.
genstand er 60.000,Penge, værdipapirer, ubrugte frimærker o.
lign. er begrænset til maksimalt 17.000,Cykler dækkes med maksimalt 2% af
forsikringssummen pr. begivenhed. Dog er
der altid dækning indtil 11.694 (basisår
2011) pr. cykel pr. forsikringsbegivenhed.
Almindelige husdyr, der ikke anvendes
erhvervsmæssigt. Dækningen er
begrænset til maksimalt 2% af
forsikringssummen.
Værktøj, rekvisitter, instrumenter, som
sikrede ejer, og som vedkommende sikrede
som lønmodtager benytter i sit erhverv.
Dækningen er begrænset til 4% af
forsikringssummen.
Køle- og dybfrostvarer dækkes med indtil
1% af forsikringssummen.
Se i øvrigt forsikringsbetingelsernes
dækningsskema.

Hvilke forpligtelser har jeg?
-

Du skal give os korrekte oplysninger,
når du opretter forsikringen.

-

Du skal betale til tiden.
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-

Du skal kontakte os, hvis oplysningerne
i policen er forkerte, hvis du flytter, hvis
boligen ændre tagbelægning, eller hvis
værdien af dit indbo bliver større end
din forsikringssum.

-

I en skadesituation skal du begrænse
skaden samt straks anmelde skaden til
os.

-

Du skal anmelde tyveri, røveri, overfald
og hærværk til politiet.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Første præmie forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og herefter forfalder præmien enten helårligt,
halvårligt, kvartårligt eller månedligt. Ved halvårlig betaling tillægges 3%, ved kvartårlig betaling
tillægges 5% og ved månedlig betaling tillægges 8%. Præmien betales via BS eller via girokort. Ved
opdelt betaling er det er krav fra selskabets side, at præmien betales via BS.
Skadeforsikringsafgift og andre lovbestemte afgifter/gebyrer opkræves sammen med præmien.

Hvornår starter og slutter forsikringen?
Forsikringen træder ikraft på den aftalte dato, såfremt dækningen er accepteret af ETU Forsikring.
Forsikringen ophører, når den opsiges af forsikringstageren, et andet forsikringsselskab eller ETU
Forsikring. Forsikringen kan ligeledes ophøre, såfremt præmien ikke bliver betalt jævnfør
fællesbetingelser for alle forsikringsarter.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige forsikringen enten en måned før hovedforfald uden gebyr eller i løbet af en måned plus
en måned mod et mindre gebyr.
Opsiger du forsikringen i det første år, opkræver vi et forhøjet gebyr.
Du kan læse mere om vores gebyrer på etuforsikring.dk.

