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Hos If er selvrisikoen på skader efter skybrud 
den samme som den generelle selvrisiko for 
skader, hvilket er 2.000 kroner. Hos mange af 
de andre selskaber er der en større selvrisiko 
på cirka 5.000 kroner for netop skybrudsska-
der, selv om andre skader har en selvrisiko på 
2.000 kroner. 

“Selv om forsikringerne grundlæggende dæk-
ker ens, er der selvfølgelig forskelle, og det kan 
derfor altid betale sig også at læse vilkårene – 

→

Test
Penge

TEST: INDBOFORSIKRING

Test / Indboforsikring

Ens forsikringer har vidt 
forskellige priser
Indboforsikringer dækker i høj grad på samme måde  
– alligevel varierer priserne voldsomt. 
AF LARS NØHR ANDRESEN TESTANSVARLIG LARS BAADSGAARD

vilkårene hos hvert af de 15 selskaber i testen, 
og der er ingen af selskaberne, der har forsik-
ringer, som er væsentligt forskellige fra de 
øvrige. Nogle selskaber er lidt bedre på et eller 
flere forsikringsvilkår, men lidt mindre gode 
på et andet.

“Det er i detaljerne, at indboforsikringerne er 
forskellige, og derfor mener jeg, at du som for-
bruger i høj grad bør gå efter det selskab, der 
tilbyder den laveste pris,” siger projektleder i 
Forbrugerrådet Tænk Lars Baadsgaard, der 
har stået for testen. 

I forhold til testen af indboforsikringer i 2015, 
er der kommet flere selskaber, så testen er 
endnu mere markedsdækkende.  

“Efter testen i 2015, hvor vi havde ni selskaber 
med, blev vi kontaktet af læsere, som efter-
spurgte deres selskab. Derfor har vi udvidet 
testen til at dække 15 selskaber i år, så testen nu 

især når du skifter selskab. Du kan ikke være 
sikker på, at du er dækket på samme måde i dit 
nye selskab, og omvendt er det også en anled-
ning til at undersøge, hvordan du er dækket i 
dit nuværende selskab,” siger Lars Baadsgaard. 

Alle bør have en indboforsikring
Indboforsikring kaldes også for familieforsik-
ring eller familie- og indboforsikring. Det skyl-
des, at forsikringen logisk dækker, hvis du 

→

Det dækker 
indboforsikringen

Indbo: Bliver dit indbo skadet, 

stjålet, udsat for hærværk eller 

ødelagt af vand, røg eller 

brand, dækker din forsikring 

dine skader. 

Ansvar: Er du uagtsomt skyld i 

en ulykke, der medfører skade 

på enten en anden persons 

ting eller person, dækker for-

sikringen. 

Retshjælp: I nogle private 

tvister får de dækket udgifter til 

retshjælp af forsikringen. 

overordnet set ikke adskiller sig meget fra sel-
skab til selskab. Prisen for en indboforsikring 
på den samme adresse kan variere fra 3.000 
kroner til 7.000 kroner årligt alt efter selskab, 
selv om der ikke er videre forskel på selve for-
sikringen. 

Forbrugerrådet Tænk Penge har undersøgt 

Du står og kigger på 15 produkter i supermar-
kedet. De er grundlæggende ens, men nogle af 
dem koster 1.700 kroner og andre koster 3.600 
kroner. Hvilket produkt vælger du?

Forbrugerrådet Tænk Penges test af indbofor-
sikringer viser store prisforskelle på trods af, at 
indboforsikring er en forsikringstype, der 

Når børnene flytter hjemmefra

Indboforsikringen dækker husstanden, og det gælder også, når børnene flytter hjemmefra. I nogle tilfælde 

dækker forsikringen udeboende børn, helt indtil børnene fylder 21 år, eller til når de selv stifter familie,  

hvilket vil sige, at de flytter sammen med nogen eller får børn. Vær meget opmærksom på, hvornår  

børnene ikke længere er dækket af din indboforsikring. 

dækker 90 procent af markedet,” siger Lars 
Baadsgaard. 

Vær opmærksom på de små forskelle
Der er dog forskelle på de enkelte indboforsik-
ringer. For eksempel skal man hos testvinde-
ren, Lærernes Brandforsikring, tilkøbe elska-
dedækning som en tillægsforsikring. Noget, 
som er en del af de øvrige selskabers forsikrin-
ger – bortset fra bundskraberen, If, hvor det 
også skal købes som en tillægsforsikring. Hos 
begge selskaber omfatter en sådan tillægsdæk-
ning så også elektronikskade og såkaldt pludse-
lig skade, hvis du for eksempel taber din flad-
skærm under flytning i stuen.

Alle selskaber dækker skader på indbo ved 
storm og nedbør, men der er forskelle i selvrisi-
ko, i hvilke situationer der dækkes, og hvor 
meget disse skader maksimalt kan dækkes med. 

→
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får indbo stjålet eller ødelagt, men forsikrin-
gen dækker også, hvis nogen i familien kommer 
til at skade andres indbo eller andre personer. 

“Det kan være fristende at tænke, at man ikke 
har brug for en indboforsikring, fordi man ikke 
har noget af større værdi, eller som er værd at 
stjæle. Men det er en farlig måde at tænke på,” 
siger projektleder Lars Baadsgaard i Forbru-
gerrådet Tænk, der har stået for testen af ind-
boforsikring. 

Lars Baadsgaard siger, at alle  – også unge som 
ikke længere dækkes af forældrenes indbofor-
sikring – bør have en indboforsikring, fordi 
den også dækker skader, som du eller nogen i 
din familie forårsager på andres ejendom eller 
person. 

Er du på skiferie eller kører på din cykel og 
ved et uheld kører ind i en anden person, kan 
du pålægges at betale erstatning. Har du ikke 
en indboforsikring, skal du betale af egen 
lomme. Kommer du ved et uheld til at ødelæg-
ge en dyr lampe hjemme hos nogle venner, er 

det din forsikring, der skal dække skaden. Er 
du ikke forsikret, skal du betale af egen lomme, 
og det kan blive meget dyrt. 

Som en tredje dækning i indboforsikringen er 
der også retshjælp, som dækker udgifter til 
advoka – for eksempel hvis du udsættes for et 
erstatningskrav - berettiget eller ej.

“Indboforsikringen er ikke en forsikringstype, 
man bør overveje at spare væk. Den dækker så 
bredt og kan fås så billigt, at det er en forsikring, 
du skal have,” siger Lars Baadsgaard. 

Vidt forskellige priser
Forbrugerrådet Tænk Penge testede indbofor-
sikringer for to år siden i februar 2015, og en 
del af priserne siden dengang er gået både op 
og ned for de enkelte selskaber. 

Billigste forsikring i testen tilbydes af Lærer-
standens Brandforsikring. Den beregnede pris 
på 1.682 kroner er den klart billigste i testen, 
men forsikringen kræver, at du er tilknyttet 
lærerfaget eller visse andre fag. 

Fem af selskaberne ligger lige omkring 2.000 
kroner om året i testens beregnede pris, og ud 
af de 15 selskaber er der kun to, der koster over 
3.000 kroner årligt.

If har den højeste pris på 3.639 kroner (uden 
medregning af eventuel samlerabat), hvilket 
især skyldes en høj pris på næsten 7.000 kroner 
for indboforsikringen for et hus i København, 
der er en af de fiktive husstande, som priserne 
undersøges ud fra. 

“Vi undersøger priserne ud fra fire fiktive hus-
stande, som bor forskellige steder i Danmark, 
og tager gennemsnittet. To lejligheder i hen-
holdsvis Odense og Aarhus, og huse i Roskilde 
og på Amager i København Syd. Det betyder, at 
den pris, vi har fundet frem til, er et gennemsnit 
af fire typiske priser,” siger Lars Baadsgaard. 

Han pointerer, at selskaberne har vidt forskel-
lige prissætninger for de forskellige modelkun-
der. Hvor If tager næsten 7.000 kroner for at 
forsikre et hus i København, tager Alka med en 
pris på knap 3.100 kroner under det halve for 
en indboforsikring på samme adresse. 

“Det er både for husene og lejlighederne, at vi 
ser, at de priser, vi har fået på de enkelte boliger, 
varierer meget voldsomt, og det får mig kun til at 
påpege vigtigheden af, at du jævnligt går ud og 
tjekker, om du får den bedst mulige pris. Sam-
menligner jeg med priserne fra 2015, kan jeg se, 
at de både er blevet højere og lavere for de 
samme modelkunder,” siger Lars Baadsgaard. 

Presseansvarlig hos If, Birgitte Ringbæk, for-
klarer den høje pris for husstanden i Køben-
havn med, at der er tale om en kunde, som 
inden for de seneste tre år har haft to skader 
på sin indboforsikring.

“Vores erfaring viser desværre et skademøn-
ster, hvor der ofte er gentagende skader frem-
adrettet hos disse kunder. Det tager vi højde 
for i prisen, fordi vores holdning er, at kunder 
skal betale efter den risiko, de udgør. Alternati-
vet ville være, at vores øvrige kunder kom til at 

Gode råd til  
indboforsikringen

•   Du bør  have en indboforsikring. Selv om du 

ikke selv synes, at dit indbo repræsenterer 

store værdier, indebærer det store omkostnin-

ger, hvis alt dit indbo skal erstattes ved brand. 

Desuden er du forsikret, hvis du kommer til at 

gøre skade på andres ejendom eller person, 

og det kan være beløb på over 500.000 kro-

ner, du kan pålægges at betale. Desuden 

dækkes forskellige former for retshjælp. 

•   Læs for en sikkerheds skyld også det 

med småt. På Forsikringsguiden.dk kan du få 

detailinformationer om forsikringsvilkårene 

for de enkelte forsikringsselskabers forskel-

lige forsikringer. 

•    Gennemgå omhyggeligt de forskelle, der 

trods alt altid er i dækningsvilkårene. Forsøg 

at vurdere, hvilken betydning disse forskelle 

vil have for dig.

•   Shop rundt i forskellige forsikringssel-
skaber, og gør forsikringsmedarbejderen 

klart, at du vil have en ordentlig pris på din 

indboforsikring. Prisen på forsikringer er til 

forhandling. 

•   Undlad at tegne glas- og kummeforsik-
ring, hvis du bor i egen villa eller ejerlejlighed. 

Denne dækning er ofte med under din hus-

forsikring eller ejerforeningens ejendomsfor-

sikring. Hvis du bor til leje, kan udlejningsejen-

dommen nogle gange have denne dækning.

•   Brug lidt tid på at beregne dit behov for 

forsikringssum. Den bør være lidt højere, end 

hvad du forventer, så du undgår at være 

underforsikret. Flere forsikringsselskaber har 

beregnere til vurdering af dit indbo.

•   Forhør dig hos selskabet, hvis du har en 

dyrere cykel. Selskaberne har begrænsnin-

ger på dækningen af cykler. En dyrere cykel 

vil normalt kræve, at du tegner en tillægs-

dækning.

•   Når du skal sandsynliggøre, at du har ejet 

den stjålne ting, kan du gemme kvitteringer, 

notere omhyggeligt ned, hvor og hvornår du 

har købt genstanden og til hvilken pris. Hvis 

det er en gave eller arv, så noter gavegiver, 

anledning, eller hvornår og fra hvem du eller 

et familiemedlem i husstanden har arvet. 

Herudover er det også en god ide at tage 

daterede fotos af alt dit indbo.

Nemt at tjekke priser på  
forsikring
Netop forsikringer er nemt at tjekke priser på via 

Forsikringsguiden.dk, som er en prisportal, hvor 

du kan sammenligne forsikringspriserne ud fra 

din adresse og dine oplysninger. Priserne, du får 

oplyst via Forsikringsguiden.dk, er gældende. 

Hvad er IKKE dækket af  
rets hjælpsforsikring

Retshjælp dækker omkostninger til advokat-

bistand i tvister i privatlivet, som kan behandles 

af en domstol som en civil sag. Det kan for 

eksempel være ved personskadesager, hvor 

du er blevet alvorligt skadet af en anden per-

sons handling og skal have bistand til at opgøre 

dit personskadekrav, eller omvendt i sager, hvor 

du har gjort skade på en anden person og har 

behov for advokatbistand i denne forbindelse.

Ikke alle sagstyper er dækket. For eksempel 

dækker retshjælpsdækningen ikke advokatbi-

stand i forbindelse med en hushandel, og udgif-

ter til retshjælp i forbindelse med følgende tvi-

ster vil heller ikke være dækket: 

• Ansættelsesforhold

• Separation

• Skilsmisse

• Forældremyndighed

• Formueforhold

• Ejendomsret

• Dødsbobehandling og arv

• Injuriesager 

• Inkassosager mod dig som forbruger

 “Både for huse og lejligheder 
ser vi, at priserne på de enkelte 

boliger varierer voldsomt.”
Lars Baadsgaard, projektleder i Forbrugerrådet Tænk

betale for det, hvis vi valgte generelt at hæve 
prisniveauet. Den højere pris på adressen er 
således ikke et udtryk for vores generelle pris-
niveau på Amager. Vi fastsætter pris ud fra 
mange forskellige kriterier, så den kan være 
meget forskellig for andre kunder på Amager,” 
siger Birgitte Ringbæk.

Nye selskaber generelt billige
I forhold til testen i 2015 er der taget en række 
mindre forsikringsselskaber med i denne test. 
Det gælder Danske Forsikring, Vardia, Nordjyl-
land Forsikring, Nem Forsikring og Next. 
“Det er interessant, at flere af de nye selska-
ber i testen hører til blandt de billigste i testen 
og ligger på en beregnet pris mellem 1.983 og 
2.368 kroner. Til sammenligning koster forsik-
ringen hos de store selskaber som Tryg, Alm. 
Brand og Codan fra 2.777 til 3.079 kroner,” 
siger Lars Baadsgaard. 

Ser man på, hvordan de fem nye og konkur-
rencedygtige selskaber bliver bedømt i forsik-
ringsvilkår, ligger de generelt lidt lavere, bort-
set fra Danske Forsikring, som er det selskab, 
der får den højeste bedømmelse i procent, 
hvis man ser bort fra prisparameteret. 

“Især Alka er interessante, fordi de ikke har 

→

→

begrænsninger på, hvem der kan blive kunde 
hos dem, de klarer sig bedst i samlet bedøm-
melse uden prisparameter, og de er blandt de 
billigste selskaber i testen. Derfor belønnes 
Alka med Bedst i Test sammen med Lærerstan-
dens Brandforsikring, Danske Forsikringog 
Topdanmark, som også klarer sig godt i 
testen,” siger Lars Baadsgaard. ■

Undgå underforsikring

De fleste indboforsikringer dækker indbo op til et 

vist beløb, for eksempel 800.000 kroner. Det 

betyder, at du vurderer, at dit indbo ikke er mere 

værd end 800.000 kroner. Det betyder ikke blot, 

at du er dækket ind ved tab op til 800.000 kroner. 

Er dit indbo for eksempel 1,6 millioner kroner 

værd, og din forsikring dækker op til 800.000 

kroner, er du underforsikret med 50 procent. Hvis 

du får skadet indbo for 100.000 kroner, udbetaler 

selskabet kun 50.000 kroner, fordi du har været 

underforsikret med 50 procent. Det er altså i 

denne sammenhæng lige meget, at skaden ‘kun’ 

er opgjort til 100.000 kroner, og din forsikring 

dækker indbo op til 800.000 kroner.  

Indboforsikringen dækker tyveri fra 
hjemmet, men også tyveri fra din 
person eller for eksempel bil. 
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Vi har testet pris, selvrisiko, forsik-
ringsdækning, kundetilfredshed og 
sager i Ankenævnet for Forsikring 
hos 15 forskellige forsikringsselska-
ber. Disse selskaber svarer til over 
90 procent af markedet målt på 
bruttopræmieindtægter på brand- og 
løsøreforsikring (privat).

Pris og dækning har vi indhentet 
fra sammenligningsportalen Forsik-
ringsguiden.dk og ved at kontakte 
selskabernes presseafdeling. Forsik-
ringsguiden er udviklet i et samar-
bejde mellem Forbrugerrådet Tænk 
og brancheorganisationen Forsikring 
& Pension. Oplysningerne fra For-
sikringsguiden har vi analyseret og 
kvantificeret, så det er muligt at udar-
bejde en samlet helhedsbedømmelse 

af indboforsikring i selskaberne. Præ-
mien, som indgår som testparameter, 
betales årligt og fastsættes af forsik-
ringsselskaberne ud fra kriterier, 
såsom adresse, boligtype/-størrelse, 
forsikringstegnerens alder, børn i 
husstanden, skadeforløb og ønsker til 
indbosum og selvrisiko. Det fremgår 
af testskemaet, at forsikringsselska-
berne på mange områder har meget 
ens forsikringsdækningsvilkår, men 
der er også forskelle, som kan have 
betydning for den enkelte forbruger, 
når forsikringsselskabet skal til- eller 
fravælges. Derfor er det vigtigt, at for-
brugerne tager højde for både pris, 
selvrisiko og forsikringsvilkår, hvorfor 
vi har medtaget disse overordnede 
forhold i testen.

Modelkunder i testen er udvalgt, 
således at de tilsammen giver et bil-
lede af den typiske forbruger, som 
skal forsikre sit indbo, retshjælp og 
erstatningsansvar. Modelkunderne 
er fra fire forskellige byer og med 
forskellige forhold, skadeforløb og 
ønsker til dækningen. Alle fire cases 
ønsker en selvrisiko på 2.000 kr. eller 
så tæt på som muligt. Forsikrings-
selskaberne tilbyder alle forskellige 
tilvalgsdækninger, såsom glas og 
kumme, pludselig skade, elektronik 
eller årsrejseforsikring. Tilvalgsdæk-
ninger er ikke medtaget i denne test, 
fordi ønsket er at teste grunddæknin-
gen på en indboforsikring. Det er ikke 
muligt i en test at analysere, hvilket 
forsikringsselskab der for samtlige 
forbrugere og situationer vil være 

bedst og billigst. Denne test giver 
en samlet vurdering af de selskaber, 
hvor forbrugerne typisk får den bil-
ligste og bedste indboforsikring. De 
enkelte forsikringsselskaber tilbyder 
forskellige selvrisikoniveauer, og 
dette er derfor medtaget som et 
testparameter. Selvrisiko bør ses af 
forbrugeren som en del af prisen på 
forsikringen.

Samlet bedømmelse vægtes 
således:
Forsikringsdækning............47 pct.
Pris, selvrisiko og  
krav/betingelser .................. 37 pct.
Kundetilfredshed  
og klager ..................................  16 pct.

Lærerstandens Brandforsikring er topscoreren med 

den højeste samlede bedømmelse i procent. Lærerstandens 

Brandforsikring oplyser, at selskabet er forbeholdt medlem-

mer med undervisning og pædagogområdet som hoveder-

hverv, som er magister eller har anden tilknytning til undervis-

nings- og lærerområdet. En række andre faggrupper/

personer kan blive kunde i datterselskaberne Bauta Forsik-

ring, Runa Forsikring og FDM Forsikring. Hvis du ikke kan 

opfylde disse betingelser, viser testen, at Danske Forsik-
ring med kun knap 1 procentpoint mindre er et godt bud på 

en god og billig indboforsikring. Danske Forsikring er udeluk-

kende for kunder i Danske Bank-koncernen. Alka kommer 

med en samlet bedømmelse i procent ind på en tredjeplads 

kun 1,5 procentpoint efter testvinderen, skarpt forfulgt af 

Topdanmark, som kun ligger 2 procentpoint efter vinderen. 

Alle fire forsikringsselskaber har en samlet bedømmelse i 

procent uden prisparameter i den bedste øvre ende blandt 

de testede selskaber. Derfor tildeler vi et Bedst i Test til disse 

fire forsikringsselskaber. Testen viser, at der er særdeles tæt 

opløb mellem hver af de fire bedste selskaber i testen, som 

alle har konkurrencedygtige priser og god dækning.

A N B E FA L E R
Penge

Test
Penge

INDBOFORSIKRING

  1.   Lærerstandens Brandforsikring ¹   4 68 64  1.682  5  1.682  4 3 5 4 4 3 4 -  ⁶ 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4
 2.   Danske Forsikring ²                           4 67 67  1.983  4  1.983  4 4 5 3 4 3 5  4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 - 5 

  3.   Alka ³                                               4 66 66  1.977  4  1.977  4 3 5 4 4 3 5  4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 

  4.   Topdanmark ⁴                                   4 66 64  1.983  4  1.730  4 4 4 3  4 3 5  4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3  4 

  5.   Vardia   4 62 61  2.024  4  2.024  3 3 5 3 3 3 5  4 4 4 4 4 3 4   - 10 3 3 - -

 6.   Nordjylland Forsikring   4 62 61  2.024  4  2.024  3 3 5 3 3 3 5  4 4 4 4 4 3 4    - 11 3 3 - -

  7.   GF-Forsikring   4 60 63  2.270  3  2.049  3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3  - 3 3  3  4 

  8.   Tryg   3 59 63  2.777  3  2.507  3 4 5 3 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3  4 

  9.   Nykredit Forsikring   3 59 61  2.354  3  2.130  3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 - 3 

 10.   Nem Forsikring   3 59 59  2.368  3  1.952  4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 -       2  13

 11.   Next   3 58 59  2.223  3  2.007  3 3 4 4  3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 -       2  13

 12.   Gjensidige Forsikring   3 58 60  2.354  3  2.130  3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3  3 

 13.   Alm. Brand   3 55 61  2.793  3  2.383  3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3  3 

 14.   Codan ⁵   3 55 64  3.079  2  2.618  2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4    59 4 3 3 3 3  3
 15.   If   3 51 60  3.639  2  3.048  2 3 4 4 4 3 5    - 7 4 4    - 8 4 3 4        - 12 3 3 - 3

Forsikringsselskab 

 
Samlet b

edømmelse i p
rocent

 Samlet bedømmelse

Beregnet pris uden samlerabat, k
r.

Samlet b
edømmelse i p

rocent 

      
   u

den prisparameter

Beregnet pris m
ed samlerabat, k

r.

Beregnet p
ris uden samlerabat,  

      
   b

edømmelse

Beregnet p
ris m

ed samlerabat , b
edømmelse

Krav om te
gning af a

ndre fo
rsikringer

      
   o

g betin
gelser fo

r samlerabat 

 
Hvem er dækket

Hvor dækker fo
rsikringen 

Hvilke ty
per genstande dækkes og begræ

nsning 

      
  ved dækning af tin

g, penge m
.v.

Dækning ved brand 

Dækning ved elskade 

Dækning ved udstrø
mning af væske 

Dækning ved storm og nedbør 

Dækning ved køle- og dybfro
stskader 

Dækning ved ty
veri, o

verfald, rø
veri, h

ærværk 

      
  og fæ

rdselsuheld

Dækning under udlandsrejse/bagagedækning

Måden, hvorpå erstatning opgøres 

Dækning af p
sykologisk krisehjæ

lp

Ansvarsdækning      
   

Retshjæ
lp og id-tyveridækning 

Kundetilf
redshed m

ålt a
f u

afhængigt a
nalyseinstitu

t 

      
    E

PSI / bedømmelse af g
ennemsnit fo

r årene 2013-2016

Klager, h
vor kunden fik m

edhold i A
nkenævnet fo

r For-

      
    s

ikring / bedømmelse af g
ennemsnit fo

r årene 2013-2015

 
Selvrisiko (tæ

tte
st m

uligt p
å 2.000 kr.), 

kr. 

5Meget god   4God   3Middel   2Under middel   1Dårlig

Placering

1.   Lærerstandens Brandforsikring oplyser, at selskabet er forbeholdt lærere, pædagoger, magistre 
og personer, der har tilknytning til undervisnings- og lærerområdet. Samme indboforsikring kan 
købes i Bauta Forsikring til samme pris og i Runa Forsikring og FDM Forsikring til en lidt højere pris. 

2.   Danske Forsikring oplyser, at du kan blive kunde i Danske Forsikring, hvis du er kunde i Danske 
Bank-koncernen. Prisen er med dækning op til 100.000 kr. for indbo i udhus/garage. Vælger du 
det halve beløb, 50.000 kr., vil det i gennemsnit gøre indboforsikringen 300 kr. billigere.

3.   Alka oplyser, at som forbundsmedlem i et LO-forbund eller Finansforbundet opnås en lavere pris 
end oplyst i testen. 

4.   Topdanmark oplyser, at prisen er med dækning op til 100.000 kr. for indbo i udhus/garage. 
Vælges det halve beløb, 50.000 kr., vil det i gennemsnit gøre indboforsikringen 300 kr. billigere.

5.   Codan oplyser, at dækningsvilkår, som indgår i denne test, er for en forsikringstager på 50 år eller 
derover. For andre kan enkelte dækninger være anderledes. 

6.   Lærerstandens Brandforsikring oplyser, at dækning for elskade kræver køb af en tillægsdækning, 
der også omfatter pludselig skade og elektronikskade.  

7.   If oplyser, at dækning for elskade kræver køb af en tilvalgsdækning, der også omfatter pludselig 
skade og elektronikskade. 

8.   If oplyser, at dækning for skade på varer i køle- og dybfrostanlægget ved tilfældig 
strømafbrydelse til køle- og dybfrostanlæg kræver køb af en tilvalgsdækning. Tilvalgsdækningen 
hedder Indbo Plus. 

9.   Codan oplyser, at der er obligatorisk verdensrejsedækning, der f.eks. dækker udgifter til 
sygebehandling og hjemtransport for rejser op til 60 dage i hele verden. 

10.   Vardia oplyser, at psykologisk krisehjælp ikke dækkes, men kan dækkes via ulykkesforsikring. 
11.   Nordjylland Forsikring oplyser, at psykologisk krisehjælp ikke dækkes, men kan dækkes via 

ulykkesforsikring. 
12.   If oplyser, at  psykologisk krisehjælp ikke dækkes, men kan dækkes via en tilvalgsdækning under 

'Udvidet Sikkerhed'. 
13.   Nem Forsikring og Next oplyser, at klager, hvor kunden fik medhold i Ankenævnet for Forsikring i 

årene 2013-2015, er samlet for begge selskaber.

FAKTA OM TESTEN
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Få styr på røgalarmen
En røgalarm er den mest basale sikring mod brand- og røgskader, 
og den kan både redde liv og forhindre skader på hus og indbo. 

Indboforsikringen dækker husets indbo, som 
skades ved brand eller udvikling af røg, mens 
husforsikringen dækker de skader, der opstår 
på selve huset. 

I 2014 og 2015 blev der anmeldt godt 33.000 
brandskader årligt på indbo i Danmark, og den 
typiske udbetaling for alle skader ligger omkring 
800 millioner kroner. Den gennemsnitlige 
udbetaling ligger på cirka 24.000 kroner. 

“Husforsikringen er utrolig væsentlig, når det 
kommer til at forsikre selve huset mod brand, 
men husforsikringen dækker ikke de skader, 
der kan opstå på indbo. Husforsikringen dæk-
ker kun skader på selve huset. Har du for 
eksempel en mindre brand, hvor der ikke sker 

Placering af røgalarmen
Anbring alarmen i loftet, da røg søger opad.

Placer alarmerne så langt fra væg og hjørner 

som muligt med mindst 50 centimeter til hjørner.

Opsæt flere alarmer i større boliger. 

Placer minimum en alarm ved trappe  opgangen 

på hver etage i boliger med flere etager. 

Undgå alarmer i køkken, hvor en falsk alarm fra 

madlavningen kan få dig til at pille batteriet ud. 

Glemmer du at sætte batteriet i igen, virker alarmen 

ikke, når det først gælder.

Lukkede døre kan betyde, at røgen ikke når alarmen 

– eller at lyden ikke når dig, når du sover. Placer derfor 

ikke den eneste røgalarm i et rum, der ofte er lukket af, 

eller et rum, der ligger langt fra dit soveværelse.

skader på selve huset, men indboet bliver ska-
det af røg, er det indboforsikringen, du skal 
bruge,” siger Lars Baadsgaard. 

Den nemmeste, billigste og mest effektive sik-
ring mod brand er at have velfungerende røg-
alarmer i hjemmet. I 2015 testede Forbruger-
rådet Tænk røgalarmer, og der var stor forskel 
på, hvor effektivt røgalarmerne virkede. 

“Flere af røgalarmerne i testen dumpede, 
fordi de reagerede for langsomt, når de blev 
udsat for røg. Det er røgen, der er det farligste 
ved en brand, og det er helt essentielt, at 
brandalarmen reagerer så hurtigt som muligt,” 
fortæller projektleder Stine Müller, der stod 
for testen af røgalarmer. ■

Tre gode røgalarmer

Elworks Røgalarm med optisk sensor
En god, simpel og billig alarm, der registrerer 

røgen, som den skal, og som ikke kan mon-

teres uden batteri, hvilket sikrer, at man ikke 

kan montere den, uden at den virker.  

Røgalarmen fungerer via en optisk sensor. 

Pris: cirka 50 kroner

Sartano Fotoelektrisk røgalarm mini
En god, lille røgalarm, der fungerer via  

infrarøde og fotoelektriske stråler. Kan ikke 

monteres uden batterier. 

Pris: cirka 35 kroner

Ensonordic Value Røgalarm/ 
1000 Trådløs
En god røgalarm, der er i trådløs kontakt 

med øvrige røgalarmer i boligen. Særligt 

velegnet til store lejligheder eller huse, hvor 

man risikerer ikke at høre en røgalarm, der 

starter i et fjernt rum. 

Pris: cirka 200 kroner for to stk.

Se hele testen af 44 røgalarmer på  

www.taenk.dk/test/roegalarmer

Dit hus er dækket af din 
husforsikring, men alt i 
huset er dækket af ind-

boforsikringen. 

INDBOFORSIKRING


