INDBOFORSIKRING

Vi forsikrer alt,
hvad du ejer
Indboforsikringen dækker dine
personlige ejendele og dit private
erstatningsansvar. Ingen
pakkeløsninger, så du får kun
præcis det, du har brug for.

En realistisk vurdering
Det vigtige spørgsmål er, hvad
det vil koste dig at købe alt, hvad
du ejer – hvis du pludselig står på
bar bund i morgen. Vores
erfaring siger, at det er meget
svært at vurdere værdien af sit
indbo.
Vi tilbyder dig derfor en sumløs
indboforsikring, hvor det eneste
du behøver at tænke på er, om
du har genstande, der koster
mere end 60.000 kr.
Måske en af Danmarks
bedste indboforsikringer

Forsikringen skal passe til
dit liv

Du kan udvide forsikringen
med dækning af

Du kan selv vælge, hvor bred en
dækning du ønsker. Vi har valgt
en rigtig god grunddækning, som
dækker de skader, der typisk
falder ind under din
indboforsikring.
Men ønsker du at udvide din
forsikring, så du også kan dække
de særlige aktiviteter eller
værdier, du har, så kan vi også
hjælpe dig med det. Det vigtigste
er, at du føler dig godt dækket
med en forsikringsløsning
i Forsikring Danmark.

■ Årsrejseforsikring i hele
verden.
Rejs uden bekymring: vi dækker
hele familien i hele verden, og du
kan naturligvis kombinere det
med en afbestillingsforsikring.

Forsikringen dækker
typisk skader som
følge af:
■ Brand og kortslutning
■ Tyveri og hærværk
■ Cykeltyveri
■ Vandskade
■ Køle- og dybfrostskade
■ Færdselsuheld
■ Rejsegods
■ Retshjælp
■ Privat erstatningsansvar

■ Pludselig skade og elektronik
dækning.
Så kan du ikke sikre dig bedre.
Den dækker pludselige skader,
du selv eller andre er skyld i. Dine
nye elektriske apparater er
dækket ved funktionsfejl de
første 4 år. Så sparer du
omkostninger til dyre ekstra
forsikringer hos forhandleren.
■ Udvidet cykeldækning
Hos os kan du kaskoforsikre din
dyre cykel. Vi kan tilbyde dig en
dækning på op til 50.000 kr. Så er
du sikker på, at du har en
ordentlig cykel i hele sæsonen.
Du kan se mere på
www.fodan.dk
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