INDBOFORSIKRING

Sådan dækker vi dig

ID-Sikring
Identitetstyveri er desværre
meget oppe i tiden.
I Forsikring Danmark synes vi det
er vigtigt at vores kunder kan
færdes trygt på nettet. Derfor
tilbyder vi en omfattende hjælp,
hvis du skulle være så uheldig at
blive udsat for identitetstyveri.
Psykologisk Krisehjælp
Forsikringsselskaber har
traditionelt håndteret det
økonomiske tab, når man bliver
udsat for ulykker som f.eks.
indbrud, røveri eller et
trafikuheld. I Forsikring Danmark
vil vi gerne gå skridtet videre og
sørger derfor for, at du også får
psykologisk bistand ved en
ulykke.

OBS! I Forsikring Danmark er
vores indboforsikring sumløs.
Det betyder at du ikke skal
bekymre dig om hverken
underforsikring eller
overforsikring.
Vi dækker dig nemlig bare
alligevel.

Privat Ansvar- og
Retshjælpsdækning
Forsikring Danmark hjælper dig,
hvis du skulle gøre dig skyldig i en
eventuel erstatningssag. Det kan
f.eks. være, hvis du får ramt en
anden med din cykel og
vedkommende kommer til skade.
Vi kan også hjælpe dig med
relevante retstvister.
Rejse- og Afbestillingsforsikring
Efter dækningen er blevet
reduceret via sygesikringskortet,
er det blevet en rigtig god idé
med en rejseforsikring.
Hos Forsikring Danmark erstatter
vi dine udgifter til behandling og
andet. Ønsker du at få erstattet
selve rejsen, kan vi også hjælpe
med det med
”Afbestillingsforsikring”.
Pludselig Skade- og
Elektronikdækning
Skulle du være så uheldig at få
ødelagt noget af din ejendom,
erstatter vi det gerne i Forsikring
Danmark. Din elektronik er bl.a.
dækket som nyt indtil det er 4 år
gammelt.

Windsurfere & Småbåde
Yder erstatning hvis der sker
skader på windsurfere, småbåde
og lignende, eller det bliver
stjålet.
Glas & Sanitet
Bor du i ejerlejlighed, eller er der
særlige krav i din lejekontrakt,
kan det være en god idé med en
Glas & Sanitetsdækning på din
indboforsikring. Bor du i dit eget
hus, vil dækningen typisk kunne
findes på husforsikringen.

OBS! Du har mulighed for at
øge summerne på det værktøj
du måtte tage med hjem fra
arbejde, den maksimale værdi
på cykler, hvad du måtte have i
haven og enkeltgenstande
generelt. – Det gør vi mod et
lille tillæg.
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