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		indbo	Basis

• indboforsikring inkl. underforsikrings garanti
  der dækker bl.a. brand-, vand-, storm- og tyveriskader indtil den forsikringssum, 

der er anført i policen.

• ansvarsforsikring
 der dækker sikredes erstatningsansvar for skade på personer og ting.

• retshjælpsforsikring
  der dækker sikredes omkostninger i forbindelse med visse private retstvister.

• Psykologisk krisehjælp
 der dækker sikredes udgifter til psykologbistand i visse krisetilfælde.

indbo	+

• elskade- og elektronikdækning
 der dækker bl.a. kortslutningsskader og funk tionsfejl på sikredes elektriske apparater.

• Pludselig skade
 der dækker pludselige skader på sikredes indbo.

	 rejseforsikring	verden	(vilkår medsendes kun, hvis dækningen er valgt.) 
 der dækker ferierejser i hele verden inkl. afbestillingsdækning.

andet
lb koncernen tilbyder en række andre forsikringer.  
se vores hjemmeside www.lb-koncernen.dk

cykel	+	(vilkår medsendes kun, hvis dækningen er valgt.)
der udvider sikredes cykeldækning med op til 40.000 kr. pr. cykel ved tyveri, og derud-
over dækker sikredes cykler mod de fleste skader.

ekstra	sum	(guld,	sølv,	smykker,	mønt-	og	frimærkesamlinger)
der giver ret til en højere erstatning end den, der fremgår af dækningsskemaet pkt. 23c.

glas	og	sanitet
der dækker brud, afskalning, ridser og lignende på glas, glaskeramiske kogeplader, wc-
kummer og -cisterner, bideter, håndvaske og badekar. Har sikrede en husforsikring, kan 
glas og sanitet være dækket af husforsikringen.

 aktiv	ferierejseforsikring	(vilkår fremgår af rejseforsikring verden.)
 der udvider sikredes rejsedækning på ski-, golf-, cykel-, vandre- og dykkerferier.



   grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af for-
holdet mellem parterne er dansk lov, herunder forsik-
ringsaftaleloven samt selskabets vedtægter.

 tilvalgsdækninger følger de fælles bestemmelser for 
hovedforsikringen, medmindre de udtrykkeligt er fra-
veget. 

Ordforklaring til ord markeret med * fremgår af ord
listen bagerst i vilkårene.

1 HveM er sikret

1.1	 forsikringen	omfatter	følgende	personer:
• Forsikringstager med husstand. ved husstand for-

stås: 
 º Personer, der er gift eller lever i fast parforhold 
med forsikringstageren
 º  børn, herunder plejebørn, når der foreligger pleje-
tilladelse
 º Øvrige familiemedlemmer
 º Fastboende medhjælp i husholdningen samt 
udvekslingsstudenter.

 det er en betingelse for at blive anset som en del af 
husstanden, at man er tilmeldt samme folkeregister-
adresse som forsikringstager.

• Forsikringstagers bofælle, såfremt bofællesskabet 
består af maksimalt 2 personer.

• udeboende børn af et medlem af husstanden, jf. 
oven for, såfremt barnet:

 º  er under 21 år, og
 º ikke er gift eller lever i fast parforhold, og 
 º ikke har børn. 

 ophører dækningen af en sikret på grund af ændring 
i ovennævnte forhold, er den pågældende dækket, 
indtil anden forsikring er tegnet, dog højst i indtil 3 
måneder.

1.2	 ansvarsforsikringen	omfatter	desuden:
 ikke-fastboende medhjælp i husholdningen, men kun 

for handlinger, der er foretaget som et led i forsik-
ringstagerens husførelse.

1.3	 forsikringen	omfatter	ikke:
 logerende.

2 Hvor dækker Forsikringen

2.1	 indboforsikringen	dækker	i	danmark	ekskl.		
færøerne	og	grønland:
•  i og ved sikredes helårsbolig (forsikringsstedet). ved 

flytning dækkes - i både den gamle og den nye bolig  
- i indtil 1 måned fra den faktiske overtagelsesdag* 
for den nye bolig.

• i kundeboks i pengeinstitut.
• i et af selskabet godkendt opbevaringsmagasin, 

flyttevogn eller container. Penge, pengerepræsenta-
tiver* og særlige private værdigenstande,  
jf. dækningsskemaet, er ikke dækket under  
opmagasinering.

2.2	 herudover	dækkes:
•   Forsikrede genstande, der i øvrigt i danmark 

(ekskl. Færøerne og grønland) midlertidigt befinder 
sig uden for forsikringsstedet, dækkes i op til 12 
måneder. er der tale om opmagasinering dækkes 
dog kun efter 2.1. sidste punkt. genstande, der er 
anbragt uden for forsikringsstedet med salg for øje, 
er dækket i 2 måneder.

      som midlertidigt befindende sig uden for forsikrings-
stedet anses også:

 º genstande, der er bestemt til genanbringelse på 
forsikringsstedet.
 º genstande, der er erhvervet med henblik på 
anbringelse på forsikringsstedet.

• almindeligt og særligt privat indbo, jf. dæknings-
skemaet, der permanent er medbragt fra helårsbolig 
til sikredes arbejdsplads, hestepensioner, øvelo-
kaler og sportsklubber, som sikrede er medlem af, 
såfremt sådanne genstande opbevares forsvarligt.  

2.3	 særlige	vilkår:
• genstande, der medbringes på udlandsrejser, dæk-

kes på særlige vilkår. se dækningsskemaet.
• ansvarsforsikringen og retshjælpsforsikringen dæk-

ker i danmark. i resten af verden, herunder Færø-
erne og grønland, dækkes i indtil 3 måneder fra 
afrejsedato.

3 indboForsikringen

3.1	 hvilke	genstande	er	dækket?
 Forsikringen dækker indbo og andre private ejendele, 

som er nævnt i dækningsskemaet, og som sikrede 
ejer eller bærer risikoen for*.

3.2	 forsikringen	dækker	ikke:
• Motorkøretøjer, campingvogne, luft- og søfartøjer 

samt dele og tilbehør hertil, medmindre de er særlig 
nævnt i dækningsskemaet.

• genstande, som helt eller delvist anvendes til 
erhverv*.

• skader på private film-, båndoptagelser/edb-
programmer eller elektroniske lagringsmedier, f.eks. 
kassetter, disketter og cd’er, udover udgiften til ind-
køb af nye råfilm eller aftryk af eventuelt bevarede 
negativer eller uindspillede bånd, disketter m.v.

• Manuskripter og tekniske tegninger.

3.3	 erstatningsopgørelsen
 erstatningen skal så vidt muligt stille sikrede i samme 

økonomiske situation, som umiddelbart før skaden 
fandt sted. selskabet kan vælge mellem følgende 
måder at erstatte tabet: 

	 a.	reparation
 selskabet betaler, hvad det koster at lade genstanden 
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selskabet fremskaffer eller leverer nye genstande, jf. 
punkt 3.3.C, forlange kontanterstatning i overens-
stemmelse med følgende regler, såfremt genstandene 
i øvrigt var ubeskadigede på skadetidspunktet.

	 a.	cykler	inkl.	tilbehør
  

  procent af gen-                 procent af gen- 
  anskaffelses-   anskaffelses-
   prisen som ny  prisen som ny
 Cyklens på skade- Cyklens på skade-
 alder tidspunkt alder tidspunkt

 0 - 1 år 100 % 10 - 11 år 35 %
 1 - 2 år 90 % 11 - 12 år 31 %
 2 - 3 år 81 % 12 - 13 år 28 %
 3 - 4 år 73 % 13 - 14 år 25 %
 4 - 5 år 66 % 14 - 15 år 22 %
 5 - 6 år 59 % 15 - 16 år 19 %
 6 - 7 år 53 % 16 - 17 år 16 %
 7 - 8 år 48 % 17 - 18 år 13 %
 8 - 9 år 43 % 18 år - 10 %
 9 - 10 år 39 %
	

B.	Briller	og	høreapparater
  

 procent af gen-                procent af gen-
  anskaffelses-   anskaffelses-
   prisen som ny  prisen som ny
  på skade-  på skade-
 alder tidspunkt alder tidspunkt

 0 - 1 år 100 %  6 - 17 år 65 %
 1 - 2 år 100 %  7 - 18 år 60 %
 2 - 3 år 90 %  8 - 19 år 50 %
 3 - 4 år 80 %  9 - 10 år 40 %
 4 - 5 år 75 % 10 - 11 år 30 %
 5 - 6 år 70 % 11 år - 20 %

	 c.	almindelige	elektriske	apparater
 til »almindelige elektriske apparater« henregnes:

• el-drevne køkkenmaskiner (kaffemaskiner, mikrobøl-
geovne, brødristere, mixere, blendere, foodproces-
sorer m.v.).

• el-artikler til personlig pleje (hårtørrere, fladjern, bar-
bermaskiner, tandbørster m.v.).

• elektrisk hobbyværktøj, herunder haveredskaber 
samt elektriske motionsmaskiner.

• tv-udstyr m.v. (radio- og tv-apparater, projektorer, 
musikafspillere, spillekonsoller, højttalere, forstær-
kere, videokameraer m.v. samt tilbehør til de nævnte 
genstande).

• Hårde hvidevarer (køleskabe, frysere, komfurer, 
kogeplader, ovne, opvaskemaskiner, vaskemaski-
ner, tørretumblere, el-radiatorer m.v.).

• andre almindelige elektriske genstande til brug i 
hjemmet (el-alarmer, støvsugere, strygejern, stryge-
ruller, ure og symaskiner m.v.).

• telefonsvarere og telefoner, dog ikke mobiltelefoner 
med tilbehør.

• elektriske musikinstrumenter, walkie-talkier og 
radioamatørudstyr.
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reparere, så den er i væsentlig samme stand som før 
skaden. Herved forstås, at genstanden i sin ydelse, 
sin anvendelse og sit udseende i al væsentlighed har 
samme nytteværdi* for sikrede som før skaden. 
der ydes ikke erstatning for farveforskelle, når udse-
ende efter beskadigelse eller reparation kun i mindre 
omfang er forringet.

	 B.		godtgøre	værdiforringelsen*
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 reparation er blevet mindre værd.  
Hvis reparationsudgiften/værdiforringelsen* udgør 
mere end 50% af nyværdien* på skadetidspunktet, 
kan sikrede altid vælge kontanterstatning, jf. punkt 
3.3. d.

	 c.	genlevering
 Fremskaffe eller levere nye genstande, som er iden-

tiske med dem, der er beskadiget eller stjålet, hvis 
dette kan ske uden væsentlig ulempe for sikrede. 
kan identiske genstande ikke fremskaffes, kan sel-
skabet vælge at levere tilsvarende nye genstande, 
dvs. genstande som i al væsentlighed svarer til de 
beskadigede eller stjålne genstande. 
 
Ønsker sikrede ikke, at selskabet genanskaffer nye 
genstande, udbetaler selskabet kontant erstatning 
svarende til den pris, selskabet skal betale for gen-
standen hos den leverandør, selskabet har anvist. 
 
For følgende kategorier af genstande, der er købt som 
brugte, eller som er mere end to år gamle, kan selska-
bet erstatte med brugte identiske genstande:
• guld- og sølvvarer.
• smykker, som er købt som brugte.
• Porcelæn, inkl. platter.
• lamper.
• glasvarer. 

	 d.	Kontanterstatning
 genstande, der er indkøbt som nye og er mindre end 

to år gamle og i øvrigt er ubeskadigede på skade-
tidspunktet, erstattes med genanskaffelsesprisen for 
tilsvarende nye genstande. 
 
For genstande, der er mere end to år gamle, købt 
som brugte eller i forvejen er beskadigede på skade-
tidspunktet, fastsættes erstatningen til genanskaffel-
sesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt 
fradrag for værdiforringelse* som følge af alder, brug, 
nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. 
Fradrag som følge af alder eller brug m.v. gøres dog 
kun gældende, såfremt nytteværdien* var væsentligt 
nedsat før skaden.

3.4	 afskrivning
 ved de genstande, for hvilke der er fastsat særlige 

afskrivningsregler, kan sikrede altid, medmindre 



genstande, der før skaden i øvrigt var ubeskadigede på 
skadetidspunktet, erstattes efter denne tabel: 
 
  procent af gen-                procent af gen-

  anskaffelses-   anskaffelses-
   prisen som ny  prisen som ny
  på skade-  på skade-
 alder tidspunkt alder tidspunkt

 
0 - 2 år  100 %  5 - 6 år  50 % 
2 - 3 år  85 %  6 - 7 år  40 % 
3 - 4 år  75 %  7 - 8 år  30 % 
4 - 5 år  65 %  8 år -  20 %

	 d.	særlige	elektriske	apparater
 til »særlige elektriske apparater« henregnes:

• Private computere med tilbehør, herunder skærm, 
tastatur, modem, webcam, mus, computeren inkl. 
standardprogrammel, printer, joystick, routere, cd-
rom, brænder, ekstern harddisk, dockingstation m.v.

• ikke-fastmonteret navigationsudstyr inkl. tilbehør.
• telefax, fotokopieringsmaskiner, scannere og mobil-

telefoner med tilbehør.

genstande, der før skaden i øvrigt var ubeskadigede på 
skadetidspunktet, erstattes efter denne tabel:

  procent af gen-  
  anskaffelses-
   prisen som ny
  på skade-
 alder tidspunkt
 

0 - 1 år  100 % 
1 - 2 år  90 % 
2 - 3 år 70 % 
3 - 4 år  50 % 
4 - 5 år  30 % 
5 år -  10 %

3.5	 hvis	3.3	-	3.4	er	uanvendelige.
 er reglerne i 3.3 - 3.4 uanvendelige i en skadesitua-

tion, opgøres erstatningen efter den praksis, der i 
øvrigt har dannet sig omkring forsikringsaftalelovens  
§ 37.

3.6	 underforsikring*
 erstatningen for skader på de forsikrede genstande 

kan ikke overstige de aftalte forsikringssummer* med 
senere indeksregulering.

 Hvis værdien af de forsikrede genstande overstiger 
forsikringssummen, 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 erstattes med halvdelen af 
tabet. de steder i forsikringsbetingelserne, hvor der 
specielt – direkte eller indirekte – anføres en højeste 
forsikringssum (f.eks. ved penge, særlige private vær-

digenstande og husdyr), erstattes skader inden for de 
angivne summer dog fuldt ud.

3.7	 underforsikringsgaranti
 Hvis forsikringssummen ikke var for lavt fastsat ved 

forsikringens tegning, dækkes almindeligt og særligt 
privat indbo, dog med op til 2 mio. kr. selv om den 
aftalte forsikringssum herved overskrides. 

 selskabet	vil	hvert	år	udsende	en	forsikringsover-
sigt,	hvoraf	forsikringssummen	fremgår.	fortsat	
dækning	mod	underforsikring*	vil	herefter	være	
betinget	af,	at	forsikringssummen	ikke	er	for	lavt	
fastsat	efter	udløb	af	det	kalenderår,	hvor	forsik-
ringsoversigten	er	udsendt.

4 redningsudgiFter

4.1	 forsikringen	dækker:
 skade på de forsikrede genstande i forbindelse med 

forsvarlige redningsforanstaltninger til afværgelse af 
umiddelbar truende skade på personer eller på ting, 
der tilhører andre.

 i forbindelse med en skade, der er dækket af forsik-
ringen, erstattes ud over forsikringssummen end-
videre:
• rimelige og nødvendige udgifter til redning, beva-

ring og oprydning.
• rimelige og nødvendige udgifter til ud- og indflyt-

ning.
• andre rimelige og nødvendige merudgifter, herunder 

udgifter til opmagasinering, i indtil 1 år i anledning af 
helårsboligens fraflytning.

• de 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 hel-
årsboligen, og udgifterne ikke kan forlanges afholdt 
af ejeren.

5 ansvarsForsikringen

 denne forsikring har til formål at betale for sikrede, 
hvis sikrede har pådraget sig et privat erstatningsan-
svar, og at hjælpe med at friholde sikrede, hvis der 
rejses et uberettiget erstatningskrav mod sikrede. 

 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 rets-
praksis. er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes 
den hændelig, og for hændelig skade er man ikke 
erstatningsansvarlig. derfor må skadelidte i en sådan 
situation selv bære tabet.
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 uanset at der ikke er et juridisk erstatningsansvar, 
yder forsikringen i et vist omfang dækning ved skader 
forvoldt af små børn og ved gæstebudsskader.

 sikrede kan efter omstændighederne pålægges 
erstatningsansvar, hvis andre personer lider tab som 
følge af redningsaktioner til fordel for den pågæl-
dende. din forsikring dækker et sådant ansvar, i det 
omfang kravet ikke dækkes af lov om arbejdsskade-
forsikring, og i det omfang rednings aktionen ikke sker 
som et led i dit erhverv. 

 lb koncernen træffer bestemmelse om sagens 
behandling overfor skadelidte. Hvis sikrede selv aner-
kender erstatningsansvaret, forpligter sikrede kun sig 
selv - ikke selskabet. Hvis sikrede uden aftale med lb 
koncernen anerkender et erstatningsansvar, risikerer 
sikrede selv at skulle betale en erstatning.

5.1	 hvilket	ansvar	er	dækket?
 Forsikringen dækker det erstatningsansvar for skade 

på personer eller ting, sikrede som privatperson 
pådrager sig i forsikringstiden. 

 Forsikringen dækker derudover:

	 a.	skader	forvoldt	af	børn
 ansvar for skader forvoldt af børn dækkes, hvis bar-

net har et selvstændigt juridisk ansvar. derudover 
dækkes skader forvoldt af børn under 5 år, hvis det 
manglende juridiske ansvar alene skyldes barnets 
alder eller manglende udvikling. ved tingskader 
gælder dog en selvrisiko på 1.500 kr. er forsikringen 
tegnet med en højere generel selvrisiko, er det denne 
generelle selvrisiko, der gælder.

 ansvar efter lov om hæftelse for børns erstatnings-
ansvar dækkes, medmindre der er tale om forsætlige* 
handlinger begået af børn på 14 år eller derover.

	 B.	gæstebudsskader
 skader på ting, som sker under almindeligt privat 

samvær, og hvor den juridiske bedømmelse typisk 
ville frifinde skadevolderen fra ansvar, netop fordi det 
er foregået under dette samvær, dækkes. der gælder 
dog en selvrisiko på 500 kr. i det omfang forsikringen 
er tegnet med en højere generel selvrisiko, er det 
denne generelle selvrisiko, der gælder.

	 c.	skader	forvoldt	af	sikredes	dyr
 ansvar for skader forvoldt af heste eller andre dyr til 

privat brug, som sikrede er ejer eller bruger af (dog 
ikke skader forvoldt af hunde).

5.2	 forsikringen	dækker	ikke:
a.	ansvar for skader forvoldt med forsæt*, medmin-
dre skadevolderen er under 14 år eller har manglet 
evnen til at handle fornuftmæssigt på grund af sin 
sindstilstand.

B.	ansvar for skader forvoldt som følge af selvfor-
skyldt beruselse eller selvforskyldt påvirkning af nar-
kotika - og dette uanset skadevolders sindstilstand.

c.	ansvar for skader, der udelukkende støttes på 
aftaler eller består af rene formuetab, som ikke er en 
følge af skade på person eller ting.

d.	ansvar for skader i forbindelse med udøvelse af 
erhverv eller arbejde, der kan sidestilles hermed. 

e.	ansvar for skader forvoldt som grundejer vedrø-
rende privat grund samt en- og to-familiehus, hvis 
huset ikke i overvejende grad anvendes til beboelse, 
og sikrede ikke bor i huset. 

f.	ansvar, der er dækket af en bygningsforsikring. 

g.	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 enhver tid gældende 
offentlige forskrifter. Forureningsansvar, som sikrede 
ifalder som hus- og grundejer, er ikke omfattet af for-
sikringen.

h.	ansvar for skader forvoldt af en grundejer i forbin-
delse med grundvandssænkning, nedbrydnings- og 
udgravningsarbejder samt pilotering o.l. dog dækkes 
personskader.

i.	ansvar for skader forvoldt af hunde. der skal tegnes 
lovpligtig hundeansvarsforsikring.

J.	ansvar for skader sket under jagt, hvor ansvaret er 
dækket af en jagtforsikring, eller ville være dækket af 
den sædvanlige lovpligtige jagtforsikring.

K.	ansvar for skader forvoldt under benyttelse af et 
motordrevet køretøj* eller et luftfartøj, herunder radio-
styrede modelfly og svævefly, for hvilke der kan teg-
nes særskilt ansvarsforsikring. Forsikringen dækker 
dog ansvar for:
• skader forvoldt ved brug af kørestole.
• skader forvoldt ved brug af legetøj med motorkraft 

under 5 hk, samt - for personskader - ved brug af 
gokarts med motorkraft op til 25 hk.

• skader forvoldt ved brug af haveredskaber under 
25 hk.

• skader på selve luftfartøjet, det motordrevne køretøj 
eller de øvrige motoriserede ting, når skaden er for-
voldt af børn på 14 år eller derunder.

• skader forvoldt ved brug af motordrevet cykel, der 
kan køre op til 25 km/t.

l.	ansvar for skader forvoldt ved brug af både. 
Forsikringen dækker dog:
• ansvar for personskade forvoldt med både uden 

motor, windsurfere samt jetski og både, hvis motor-
kraften på jetski eller båd ikke overstiger 25 hk.

• ansvar for skade på ting eller dyr forvoldt med 

5.1-5.2
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kanoer, kajakker, windsurfere samt robåde og andre 
småbåde, hvis længden af båden ikke overstiger 6 
meter og båden i skadeøjeblikket ikke drives med 
motor på over 5 hk.

m.	lån, leje m.v.
 Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting:

• som ejes af sikrede.
• som sikrede har til brug, lån, leje, opbevaring eller 

på anden måde har i sin varetægt. skader på lånte 
og lejede genstande kan dog være omfattet af 
dækningen i afsnit 3. ud over den dækning, der 
fremgår af afsnit 3, dækkes pludselig skade på lånte 
og lejede genstande, når genstanden er almindeligt 
privat indbo, særligt privat indbo og husdyr, såfremt 
skaden sker i de første 30 dage af leje- eller låne-
perioden. For cykler er dækningen dog begrænset 
til børnecykler, dvs. cykler tilhørende børn under 12 
år. For dækningen gælder en selvrisiko på 10 % af 
skadens beløb, dog mindst 500 kr. i det omfang for-
sikringen er tegnet med en højere generel selvrisiko, 
er det denne generelle selvrisiko, der gælder.

5.3	 forsikringssummer
 Personskader erstattes med indtil 10 mio. kr. pr. for-

sikringsbegivenhed.

 tingskader og skader på dyr erstattes med indtil  
5 mio. kr. pr. forsikringsbegivenhed.

 Forsikringssummerne for ansvarsforsikringen indeks-
reguleres ikke.

5.4	 omkostninger	og	renter
 Forsikringen dækker også omkostninger ved erstat-

ningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter 
aftale med selskabet, selv om forsikringssummerne 
herved overskrides. det samme gælder renter af 
erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen.

6 retsHJælPsForsikringen

6.1	 hvad	er	dækket?
 retshjælpsforsikringen dækker dine udgifter til sags-

omkostninger, der afholdes med rimelig grund til løs-
ning af visse private retstvister* ved domstolene, dog 
maksimalt 125.000 kr. der gælder en selvrisiko på  
10%, dog minimum 2.500 kr. Forsikringen dækker 
ikke almindelig advokatrådgivning.

 Forsikringssummen og selvrisiko for retshjælpsforsik-
ringen indeksreguleres ikke.

6.2	 vilkår
 Forsikringsbetingelserne for retshjælpsforsikringen 

er ens i alle selskaber, og det er de til enhver tid gæl-
dende forsikringsbetingelser, der lægges til grund for 
dækningen, herunder de til enhver tid gældende for-
sikringssummer og selvrisici. det, der her er anført om 
retshjælpsforsikringen, er således kun en ufuldstæn-
dig beskrivelse. 

 du kan få de til enhver tid gældende vilkår for rets-
hjælpsforsikringen ved at ringe eller skrive til os.  
du kan også se vilkårene på vores hjemmeside  
www.lb-koncernen.dk. 

 som eksempler på områder, der er dækket, kan næv-
nes tvister vedrørende:

• Mindre private lejeforhold.
• erstatning (ikke erhverv).
• køb og salg af indbogenstande.
• ejerlejligheder/andelslejligheder, hvis det er sikrede, 

der er part i sagen (og�altså�ikke�ejerlejligheds-/
andelsboligforeningen).

• Familie- eller andre private forsikringers dæknings-
område.

	 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. dækkes på henholdsvis 
• Motorkøretøjer. hus-, kasko-
• lystbåde. og lystfartøjsforsikringen.

6.3	 anmeldelse	
 det er i de fleste tilfælde en betingelse for dækning, 

at du har en advokat til at føre sagen for dig. du skal 
derfor kontakte en advokat, der kan anmelde sagen 
for dig.

 Hvis din sag kan behandles efter reglerne om små-
sager, kan du selv anmelde sagen til os. 

 advokatbistand eller bistand fra en rettergangsfuld-
mægtig er i småsager alene dækket i forbindelse med 
hovedforhandlingen under selve retssagen.

 du kan se, om din sag kan behandles efter reglerne 
om småsager på www.domstol.dk eller  
www.forsikringogpension.dk.

7 PsYkologisk kriseHJælP

 vi har indgået følgende aftale med Falck a/s. Psyko-
logisk krisehjælp ydes til de personer, der er omfattet 
af forsikringen. Med dækningen får den sikrede per-
sonkreds adgang til at gøre brug af Falcks netværk af 
psykologer i følgende tilfælde:

•  Pludseligt dødsfald eller livstruende sygdom blandt 
nære pårørende, dvs. i nedenstående personkreds:

 º Husstanden.
 º Forsikringstagerens børn, svigerbørn eller børne-
børn.
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 º Forsikringstagerens forældre, svigerforældre eller 
bedsteforældre.
 º Forsikringstagerens søskende, svogre eller sviger-
inder.

• ulykker 
Hvis sikrede er direkte impliceret i:

 º trafik- eller færdselsulykke.
 º brandulykke.
 º drukneulykke.
 º Forgiftningsulykke.
 º Hændelse i forbindelse med vold, overfald eller 
trusler.

• indbrud/indbrudsforsøg.
• skilsmisse.
• abort.

 ved direkte impliceret skal forstås, at sikrede har 
været en del af ulykken eller hændelsen, uden at sik-
rede nødvendigvis har lidt fysisk overlast.

 krisepsykologisk bistand i relation til de nævnte plud-
seligt opståede skadesituationer ydes i op til et halvt 
år efter hændelsen. Forsikringen dækker hændelser, 
der sker i fritids-/privatlivet. dækningen omfatter såle-
des ikke arbejdsrelaterede hændelser.

 konsultationen foregår som udgangspunkt i psyko-
logens konsultationstid, men kan efter særlig aftale 
ligeledes foregå i sikredes hjem.

 dækningen omfatter følgende ydelser leveret af Falck:

• Krisepsykologisk bistand. efter ulykken står et lands-
dækkende net af psykologer til rådighed med hen-
blik på at yde psykologhjælp. den/de ramte kan få 
op til 10 timers samtale hos psykologen. 
Falck garanterer en responstid for den første telefo-
niske kontakt på maksimalt 12 timer og den første 
samtale inden for yderligere 24 timer.

• Døgnbemandet vagtcentral med mulighed for at yde 
telefonisk krisestyring og akut hjælp via et lands-
dækkende telefonnummer 7010 2012.

• Psykologisk døgnrådgivning. døgnet rundt sidder 
psykologer klar til at bistå de ramte med psykolo-
gisk krisehjælp pr. telefon. Maksimal responstid er 
én time.

• Transport til og fra psykolog. Falck stiller køretøjer til 
rådighed til transport af den eller de ramte fra bopæl 
til psykologens praksis.

 anmodning om Psykologisk krisehjælp skal rettes 
direkte til Falck på telefonnummer 7010 2012 med 
angivelse af policenummer. anmodningen vil blive 
behandlet fortroligt.

8 skadeanMeldelse

 enhver skade skal straks anmeldes til lb koncernen.

 tyveri, røveri, overfald og hærværk skal desuden 
straks anmeldes til politiet. er en sådan skade sket 
i udlandet, skal skriftlig bekræftelse fra det stedlige 
politi vedlægges skadeanmeldelsen til selskabet.

 undladelse af at efterkomme ovennævnte forskrifter 
kan få betydning for selskabets erstatningsforplig-
telse, jf. forsikringsaftalelovens regler herom.

9 krav til dokuMentation

 For at få erstatning må sikrede kunne dokumentere 
eller sandsynliggøre, at der er sket en skade, der er 
dækket af forsikringen.

 det er også sikrede, der skal dokumentere tabets 
størrelse, herunder at alder, ægthed og genanskaffel-
sespriserne er som anført i skadeanmeldelsen.

 det kan f.eks. gøres ved, at sikrede sammen med 
anmeldelsen indsender kvitteringer/regninger for 
købet, købekontrakt, fyldestgørende beskrivelse eller 
fotos.

 i egen interesse bør sikrede derfor gemme købskvitte-
ringer for alle nyere ting, og i mindst 5 år for mere lang-
varige forbrugsgoder. købes ting privat, bør der sikres 
en dateret overdragelseserklæring med angivelse af, 
hvad der er købt, og hvad prisen er. det er en god 
idé at supplere med fotos af de mest værdifulde ting. 
dokumentation for genanskaffelsespriserne kan som 
regel fås hos en forhandler.

 kan sikrede ikke dokumentere eller sandsynliggøre sit 
krav, risikerer sikrede, at selskabet kan afvise kravet 
eller fastsætte erstatningen efter et skøn.

 retten til erstatning for cykeltyverier er betinget af: 
• at cyklens stelnr. kan oplyses.
• at cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af 

dansk varefakta nævn eller lb koncernen.
• at låsebevis påført cyklens stelnummer foreligger.

10 selvrisiko

 selvrisikoen er den del af erstatningen efter en skade, 
sikrede selv skal betale.

 når vi opgør en skade, beregner vi først lb koncer-
nens samlede skadeudgift*. Herfra fratrækkes selv-
risiko før udbetaling af erstatning.

8-10
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11 Hvis en anden Forsikring også 
dækker skaden

 er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet 
selskab, og har dette selskab taget forbehold for, at 
dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsik-
ring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme 
forbehold for forsikringen i lb koncernen, således at 
erstatningen i det indbyrdes forhold mellem selska-
berne betales forholdsmæssigt af selskaberne.

12 krigs-, Jordskælvs- og  
atoMskader

 Forsikringen dækker ikke skader som følge af:
• krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, 

borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. For-
sikringen dækker dog i indtil 1 måned fra konfliktens 
udbrud, hvis forhold af den nævnte karakter indtræf-
fer i et land, mens den sikrede opholder sig dér på 
rejse uden for danmark.

• Jordskælv eller andre naturforstyrrelser i danmark. 
dog dækkes på Færøerne og i grønland.

• udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter.

13 betaling

 Første betaling forfalder, når forsikringen træder i 
kraft. senere betalinger forfalder på de aftalte beta-
lingsdage.

 Hvis du ikke betaler til tiden, sender selskabet en 
påmindelse om betaling og oplyser om konsekven-
serne af for sen betaling. samtidig opkræver vi et 
ekspeditionsgebyr.  

 betaling opkræves via Pbs eller ved indbetalingskort. 
Påkrav om betaling sendes til forsikringstagers folke-
registeradresse, medmindre andet er aftalt. selskabet 
modtager underretning om adresseændring fra folke-
registeret. 

 Hvis anden opkrævningsadresse er aftalt, eller adres-
sen ikke er offentlig tilgængelig, skal sikrede selv 
sørge for straks at underrette selskabet om ændringer 
i opkrævningsadresse.

 sammen med betalingen opkræves et ekspeditions-
gebyr samt eventuelle afgifter til staten.

14 gebYrer 

 selskabet kan indføre og ændre gebyrer for ser-
viceydelser og opkrævninger, i det omfang sådanne 
ændringer sker for at sikre, at selskabet får dækket 
sine faktiske omkostninger.

 selskabet offentliggør generelle forhøjelser og nye 
gebyrer på selskabets hjemmeside. Forhøjelser gen-
nemføres først en måned efter offentliggørelsen på 
hjemmesiden.

15 indeksregulering

 Priser, selvrisici og forsikringssummer, herunder 
erstatningsmaksimum og minimumsbeløb, reguleres 
efter danmarks statistiks lønindeks for den private 
sektor. der reguleres hvert år med den procent, 
som indekset er steget eller faldet med i forhold til 
indekstallet for første kvartal i det forudgående kalen-
derår. der reguleres i forhold til det indeksår, der 
fremgår af police eller vilkårene. Forsikringssummen 
reguleres dog på baggrund af indekstallet for januar 
kvartal i kalenderåret før forsikringens ikrafttræden.

 regulering af selvrisici og forsikringssummer sker  
pr. 1. januar. Prisen reguleres ved hovedforfald*.

 visse beløb bliver ikke indeksreguleret. det frem-
går særskilt af policen eller vilkårene, hvis et beløb 
indeksreguleres ved angivelse af årstallet for index 
100 i parantes.

 skulle indekset ophøre, vil reguleringen ske efter et 
andet årligt offentliggjort indeks fra danmarks stati-
stik, som angiver den gennemsnitlige lønudvikling.

16 Hvornår lb konCernen kan 
ændre vilkår og Priser

 selakabet kan ud over den aftalte indeksregulering 
ændre i forsikringsvilkår, pris, forsikringssummer og 
selvrisici til hovedforfald*. ændringen skal varsles 
med det gældende varsel for opsigelse til hovedfor-
fald.

 Hvis ændringen sker i forbindelse med en skade, kan 
ændringen dog ske med det varsel, der gælder ved 
opsigelse efter skade. 

 se opsigelsesvarsler i punkt 17.

17 Forsikringens varigHed  
og oPsigelse

17.1	 opsigelse	til	hovedforfald*
 Forsikringen er tegnet for en et-årig periode og fort-

sætter, indtil du eller lb koncernen skriftligt opsiger 
forsikringen med mindst 1 måneds varsel til hovedfor-
fald.

17.2	 opsigelse	efter	skade
 efter enhver anmeldt skade er både du og lb kon-

cernen berettiget til at opsige forsikringen skriftligt 
med 14 dages varsel. opsigelse kan ske indtil 30 
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dage efter, at erstatningen er betalt eller skaden er 
afvist.

17.	3	 opsigelse	med	forkortet	varsel
 du kan endvidere altid opsige forsikringen med 30 

dages varsel til udgangen af en kalendermåned. Hvis 
du benytter dig af muligheden for at opsige med for-
kortet varsel, har lb koncernen ret til at opkræve et 
gebyr. gebyret fremgår af vores hjemmeside  
(www.lb-koncernen.dk), ligesom du kan få gebyret 
oplyst ved henvendelse til os.

18 ændringer i dine ForHold

 du skal oplyse os om ændringer i forhold til policen, 
så vi kan tage stilling til, om forsikringen kan fortsætte 
og i givet fald på hvilke vilkår og til hvilken præmie. 
det gælder:
• Hvis du flytter til en anden helårsbolig (nyt forsik-

ringssted).
• Hvis helårsboligens tag ændres til stråtag.
• Hvis værdien af indboet overstiger forsikringssum-

men* på policen.
• Hvis indboet opmagasineres.
• Hvis tyverialarm med overførsel til alarmcentral ned-

tages.

 undlader du at give besked om ændringer i disse for-
hold, kan det efter forsikringsaftaleloven medføre, at 
retten til erstatning bortfalder helt eller delvist.

19 generel inForMation

 du kan få indflydelse på, hvilken form for information 
du ønsker at modtage fra lb koncernen. 

 som en del af vores medlemsservice holder lb 
koncernen dig orienteret om både nyskabelser og 
ændringer i relation til de forsikringer, som du allerede 
har tegnet. det betyder, at du indimellem modtager 
information, som er adresseret direkte til dig, men 
som du ikke har bedt om.

 du kan fravælge uopfordret information adresseret til 
dig. Hvis du ikke vil have information om eksisterende 
og nye produkter, skal du blot give os besked. 

 det betyder dog samtidig, at lb koncernen ikke i alle 
tilfælde kan informere dig om fordelagtige eller alter-
native muligheder.

19.1	 Behandling	af	personoplysninger
 da du tegnede forsikring hos lb koncernen, gav du 

os visse personlige oplysninger, f.eks. telefon- og 
CPr-nr., e-mail-adresse m.v. i forbindelse med ska-
debehandling m.v. kan lb koncernen have modtaget 
yderligere personoplysninger. disse oplysninger står 
nu i lb koncernens medlemsregister. Medlemsregi-

steret bruges i den løbende sagsbehandling. Hvis lb 
koncernen har indhentet oplysninger særligt til brug 
for en skadesag, opbevares disse dog kun, så længe 
de er nødvendige.

19.2	 adgang	til	personoplysninger
 som medlem hos os kan du altid henvende dig og 

få nærmere oplysninger om de personoplysninger, 
som vi har registreret om dig. du har også ret til at få 
ændret forkerte oplysninger.

 Hvis du ønsker indsigt, bedes du henvende dig til os. 
oplys venligst medlems- eller policenummer, når du 
henvender dig.

19.3	 provision
 når en forsikring tegnes igennem en af vores forsik-

ringskonsulenter, modtager forsikringskonsulenten et 
vederlag (provision) for indtegning af forsikringen.

19.4	 hjemmeside	
 På vores hjemmeside www.lb-koncernen.dk kan du 

finde yderligere oplysninger om forsikringsdæknin-
gerne. 

19.5	 nemKonto
 lb koncernen benytter hovedsageligt din nemkonto, 

når vi udbetaler penge til dig. din nemkonto er den 
lovpligtige bankkonto, som de offentlige myndigheder 
benytter til at overføre penge til dig. 

 er du i tvivl om, hvilken konto der er din nemkonto, 
skal du kontakte dit pengeinstitut eller ringe til nem-
konto support på telefon 44 60 63 68. du kan læse 
mere om nemkonto på www.nemkonto.dk eller på 
www.lb-koncernen.dk. 

 Ønsker du ikke, at udbetalinger fra os bliver overført 
til din nemkonto, skal du meddele os dette skriftligt.   

 når lb koncernen benytter din nemkonto, sker der 
en elektronisk udveksling af dit CPr-nr. mellem lb 
koncernen og nemkonto-systemet. derfor er lb 
koncernen forpligtet til at oplyse dig om følgende: 
•   Økonomistyrelsen er ansvarlig for at oprette og 

drive nemkonto. den egentlige drift af nemkonto-
systemet varetages af kMd a/s.

•   lb koncernen udveksler kun oplysninger om dig 
med det ene formål at udbetale et eller flere beløb til 
din nemkonto.

•   rent praktisk sker en udbetaling ved, at lb koncer-
nen sender en betalingsmeddelelse indeholdende 
dit CPr-nr. til Pbs, der påfører dit nemkonto-nr., 
hvorefter betalingen gennemføres.

 du kan kontakte nemkonto support for at få oplyst, 
hvilke oplysninger nemkonto har registreret om dig. 
er oplysningerne forkerte, kan du få dem rettet. du 
kan selv se og eventuelt rette oplysningerne på  
www.nemkonto.dk. det kræver dog, at du har en 
digital signatur eller nemid.

17.3-19.5
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20 klageMuligHeder

 Hvis du er uenig i vores afgørelse eller utilfreds med 
den måde, som vi har behandlet din sag på, bør 
du først rette henvendelse til den afdeling, der har 
behandlet din sag. Hvis dette ikke giver resultat, har 
du forskellige muligheder for at klage.

	 lB	Koncernens	klageansvarlige
 Juridisk afdeling er overordnet ansvarlig for klage-

behandlingen. du kan klage til Juridisk afdeling ved  
at skrive til: lb koncernen, att.: Juridisk afdeling,  
Farvergade 17, 1463 københavn k. 

 din klage skal indeholde følgende oplysninger: 
 1. skadenummer  
 2. navn og adresse  
 3.  en kort redegørelse for, hvorfor du er uenig eller 

utilfreds med vores afgørelse. 

 vi vil herefter se på sagen igen, og du vil modtage 
vores svar inden for 3 uger efter modtagelsen af din 
klage. 

	 andre	klagemuligheder
• ankenævnet for Forsikring. 

Ønsker du fortsat at klage over vores afgørelse, kan 
du indbringe sagen for ankenævnet for Forsikring. 
klager til ankenævnet skal indsendes på et særligt 
skema, der kan rekvireres hos os, ankenævnet 
for Forsikring eller Forsikringsoplysningen. du kan 
læse om ankenævnet for Forsikring på www.anke-
forsikring.dk, hvor du også kan læse om en række 
forskellige situationer, som erfaringsmæssigt giver 
anledning til mange klager. ankenævnet for Forsik-
ring opkræver et gebyr, som tilbagebetales, hvis du 
får helt eller delvis medhold i klagen. 

• Forsikringsoplysningen. 
visse sager kan ikke behandles af ankenævnet for 
Forsikring. det drejer sig bl.a. om sager vedrørende 
en modparts forsikringsselskab, f.eks. en modparts 
ansvarsforsikringsselskab. Her kan du i stedet rette 
henvendelse til Forsikringsoplysningen. du kan læse 
om Forsikringsoplysningen på www.forsikringsop-
lysningen.dk, hvor du bl.a. finder nærmere oplysnin-
ger om, hvordan du klager.

21 FortrYdelsesret 

 ved nytegning af en forsikring kan du fortryde den 
indgåede aftale i medfør af forsikringsaftalelovens § 
34 i. der henvises til § 34 h i forsikringsaftaleloven, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986, som 
ændret ved lov nr. 451 af 9. juni 2004.

• Fortrydelsesfristen. 
Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som 
udgangspunkt fra den dag, du har fået meddelelse 
om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog 

tidligst fra det tidspunkt, du på skrift har fået oplys-
ning om fortrydelsesretten. 
 
Hvis du f.eks. har fået underretning om aftalens ind-
gåelse mandag den 1. og også har fået oplysning 
om fortrydelsesretten denne dato, har du frist til og 
med mandag den 15. Har du først fået oplysningen 
om fortrydelsesret senere, f.eks. onsdag den 3., har 
du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udlø-
ber på en helligdag, en lørdag, en søndag, grund-
lovsdag den 5. juni, juleaftensdag eller nytårsaftens-
dag, kan du vente til den følgende hverdag.

• Hvordan fortryder du? 
inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du under-
rette lb koncernen om, at du har fortrudt aftalen. 
 
gives denne underretning pr. post, er det tilstrække-
ligt, at du sender brevet inden fristens udløb. under-
retning skal gives til lb koncernen, Farvergade 17, 
1463 københavn k med angivelse af policenumme-
ret. Ønsker du at give underretningen pr. elektronisk 
post, skal underretningen sendes til postkasse@
lb.dk, ligeledes med angivelse af policenummeret.  
 
Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt ret-
tidigt, kan du f.eks. sende underretningen pr. anbe-
falet post og opbevare postkvitteringen.
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22 ordliste:

	 arbejde:		
 ved ”udøvelse af arbejde” forstås også vennetjene-

ster som flyttearbejde, servering, pasning af hus, have 
eller børn samt arbejde i foreninger og klubber.

	 Bærer	risikoen	for:
 at du ”bærer risikoen for en ting” betyder, at hvis 

der sker skade på denne ting, skal du erstatte den, 
uanset om du kan gøre for skaden eller ej. lejer man 
f.eks. et fjernsyn, står der ofte i lejekontrakten, at leje-
ren bærer risikoen for det lejede.

	 eksplosion:
 en pludselig og hurtigt forløbende kemisk proces, 

hvor der udvikles stærk varme og sker voldsom rum-
fangsforøgelse af reagerende stoffer.

	 erhverv:
 ved erhverv forstås også mindre virksomheder og 

bierhverv som udlejningsvirksomhed, salg, internet-
virksomhed og optræden som musiker o.l. (bemærk 
at erhverv defineres anderledes på retshjælpsforsik-
ringen)

	 faktisk	overtagelsesdag:
 den faktiske overtagelsesdag er den dag, hvor du 

reelt påbegynder indflytning på det nye forsikrings-
sted.

	 ferielejlighed:
 ved ferielejlighed forstås lejligheder i hotelkomplekser 

og lignende, der kan sidestilles med hotelværelser.

	 forsikringssum:
 det beløb du maksimalt kan modtage i tilfælde af en 

skade. din forsikringssum fremgår af policen. For 
visse typer af aktiver er der fastsat særlige grænser, 
der fremgår af dækningsskemaet.

	 forsæt:
 Forsæt er f.eks., når du beskadiger noget med vilje.

	 godkendt	lås:
 alle dvn (dansk varefakta nævn) godkendte låse. 

det fremgår af låsebeviset, om låsen er dvn god-
kendt.

	 hovedforfald:
 alle forsikringer har hovedforfald en gang om året. 

Hovedforfald er den dato, hvor forsikringen fornys/
forlænges og hvor forsikringen kan ændres fra vores 
side.

	 lagringsmedier:
 ved lagringsmedier forstås alle genstande til lagring 

af lyd og billede, f.eks plader, cd’er, bånd, kassetter, 
disketter, dvd’er, spil m.v.

	 motordrevet	køretøj:
 ved et motordrevet køretøj forstås et køretøj, der 

er forsynet med en motor som drivkraft f.eks. biler, 
mc’ere, traktorer, knallerter, motorredskaber og køre-
stole, der er konstrueret til en hastighed på over 15 
km/t.

	 nytteværdi:
 ved nytteværdien forstås, hvilken nytte den sikrede 

kunne have haft af tingen, hvis skaden ikke var sket, 
samt hvor længe den sikrede kunne have haft nytte 
af tingen. er der tale om en ting, der normalt ikke 
udskiftes og ikke har en vis levetid, gøres der ikke 
fradrag for alder og brug (f.eks. antikviteter og kunst). 
For ting, der udskiftes med jævne mellemrum, kan der 
gøres fradrag for alder og brug i forholdet mellem den 
tid, tingen har været brugt, og den tid tingen kunne 
have være brugt, hvis skaden ikke var sket.

	 nyværdi:
 ved nyværdi forstås købsprisen på skadetidspunktet 

for en ny genstand magen til det beskadigede eller 
stjålne.

	 oversvømmelse:
 ved oversvømmelse forstås vand, der fra terræn, tag 

eller altan trænger gennem naturlige åbninger i byg-
ninger, såsom døre, lyskasser mv. eller stiger op gen-
nem afløbsledningerne.

	 pengerepræsentativer:
 ved pengerepræsentativer forstås bl.a. præmieobli-

gationer, møntkort, ubrugte frimærker, u-crossede og 
kvitterede checks, stempelmærker, klippekort, billet-
ter, der kan indløses mod kontanter, skrabelodder, 
tilgodehavendebeviser samt lotto- og tipskuponer, 
der indeholder gevinster.

	 rejsegods:
 de indbogenstande, du medbringer på ferierejser. 

Flyttegods er ikke rejsegods.

	 retstvister:
 konflikter, der kan løses ved domstolene.

	 skadesudgift:
 skadesudgiften er det beløb, skaden opgøres til – 

ekskl. udgifter til f.eks. erklæringer og lignende, men 
med fradrag af evt. afskrivning.

	 skjulte	rør:
 ved skjulte rør forstås rør, som befinder sig i vægge, 

mure eller under gulve, samt rør, der er gemt i kana-
ler, krybekældre, skunkrum eller lignende bygnings-
mæssige lukkede rum.

	 skybrud:
 ved voldsomt skybrud forstås, at der er meget ned-

bør over længere tid eller ekstraordinært meget ned-
bør over kortere tid, således at vandmængden ikke 
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dæKKet

undtagelser	og	Begrænsninger

forsiKrede
genstande

a	almindeligt	privat	indbo
Private ejendele, herunder alt hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, hvis det 
ikke særskilt er nævnt eller undtaget nedenfor i denne kolonne.

B	særligt	privat	indbo
antikviteter, forstærkere, fotokopieringsmaskiner, fotoudstyr og film, højttalere, kikkerter, 
kunstværker og malerier, lagringringsmedier*, mobiltelefoner med tilbehør, musikafspil-
lere med tilbehør, musikinstrumenter, ikke-fastmonteret navigationsudstyr med tilbehør, 
pelse og pelsværk, private computere med tilbehør, printere, projektorer med tilbehør, 
radioamatørudstyr, radio-, og tv-apparater med tilbehør, scannere, skind og skindtøj, 
spillekonsoller med tilbehør, spiritus, ure, vin, våben og ammunition, walkie-talkier, ægte 
tæpper. 

c	særlige	private	værdi	genstande
Mønt- og frimærkesamlinger, ting af guld, sølv eller platin, perler, ædelstene og smykker.

genstande, hvori disse ting indgår som en væsentlig bestanddel, behandles som særlige 
private værdigenstande, uanset om genstanden samtidig kan henføres til andre grupper 
af forsikrede genstande.

dækningen er begrænset til maksimalt 15% af forsikringssummen* pr. forsikrings-
begivenhed.

d	penge	m.m.
Penge- og pengerepræsentativer*.

dækningen er begrænset til maksimalt 21.240 kr. (2011) pr. forsikringsbegivenhed.

e	almindelige	husdyr,	der	ikke	anvendes	erhvervsmæssigt
dækningen er begrænset til maksimalt 2% af forsikringssummen* pr. forsikringsbegiven-
hed.

f	cykler	
Cykler med en hjuldiameter på over 12 tommer dækkes med maksimalt 12.725 kr. (2011) 
pr. cykel pr. forsikringsbegivenhed.

g	motoriserede	haveredskaber
Motoriserede haveredskaber op til 25 hk dækkes med maksimalt 20.000 kr.  
pr. haveredskab pr. forsikringsbegivenhed.

h	værktøj
værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede ejer, og som lønmodtager benytter i 
sit erhverv. dækningen er begrænset til maksimalt 5% af forsikringssummen* pr. forsik-
ringsbegivenhed.

i	Både	m.v.
kanoer, kajakker, windsurfere, kitesurfere samt tilbehør. robåde og andre småbåde 
med tilbehør, hvis længden af båden ikke overstiger 6 meter. Motorer over 5 hk er ikke 
dækket af forsikringen. dækningen er begrænset til maksimalt 21.240 kr. (2011) pr. 
forsikrings begivenhed.

J	Bygningsdele
bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis ejendommens 
bygningsforsikring ikke dækker.

kan få naturligt afløb gennem normalt konstrueret og 
utilstoppet kloakanlæg.

	 storm:
 ved storm forstås vind, hvor styrken konstant eller i 

stød er mindst 17,2 m/sek. (vindstyrke 8).

	 trafikmiddel:
 som trafikmiddel anses:

• motordrevne køretøjer omfattet af færdselsloven 
(f.eks. biler, knallerter, motorcykler og traktorer).

• 2 hjulede cykler med hjuldiameter over 12 tommer.
• 2 og 3 hjulede cykler med stelnummer.  
• hestevogne. 
• øvrige offentlige trafikmidler. 
• invalidekøretøjer.

	 tricktyveri:
 som tricktyveri forstås et tyveri begået af en eller flere 

ukendte gerningsmænd, som skaffer sig adgang til 
forsikringsstedet ved at foregive at have behov for 
hjælp eller ved at benytte andet falsk påskud over for 
den sikrede.

 ligeledes anses det for et tricktyveri, hvis gernings-
manden skaffer sig adgang ved at opgive falsk stil-
lingsbetegnelse som myndighedsperson eller offentlig 
visiteret plejehjælp.

	 tøbrud:
 ved tøbrud forstås store mængder smeltevand, der 

er fremkommet som følge af temperaturstigning på 
adskillige grader over frysepunktet ved brat omslag i 
vejret. smeltevandsmængden er så stor, at den ikke 
kan få naturligt afløb gennem normalt konstrueret og 
utilstoppet afløbs installationer.

	 underforsikring:
 det udtryk man benytter, når du har forsikret dine ting 

for mindre end det, de er værd, og derfor ikke har ret 
til fuld erstatning.

	 voldeligt	opbrud:
 det kan konstateres, at tyven har ødelagt låse, døre 

eller vinduer for at skaffe sig adgang.

	 værdiforringelse:
 ved ”værdiforringelse” forstås, at der kan gøres fra-

drag på grund af:
• alder (f.eks. tøj, gardiner og tæpper).
• brug (f.eks. ting, der kræver vedligeholdelse og nor-

malt udskiftes pga. slid).
• nedsat anvendelighed (f.eks. mode og teknik).
• andre omstændigheder (f.eks. hvis tingen i forvejen 

er beskadiget).
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brand, hvorved forstås løssluppen flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved 
egen kraft, direkte lynnedslag, eksplosion*, pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt ind-
rettet anlæg til rumopvarmning, nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra.

Forsikringen dækker ikke:

skade, der alene består i svidning, smeltning eller småhuller, medmindre skaden er for-
årsaget af løssluppen, flammedannende ild (brand). skade på genstande, der forsætligt 
udsættes for ild eller varme.

Forsikringen dækker brand, svidning, smeltning eller forkulning af vasketøj i fuldautoma-
tiske vaske maskiner og tørretumblere, når skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. 
ved tørkogning dækkes enhver beskadigelse af tøjet. vask eller tørring ved for høje tem-
peraturer er ikke dækket. såfremt der foreligger dokumentation for apparatsvigt i form 
af reparationsregning for vaskemaskine eller tørre tumbler, vil enhver beskadigelse af tøj 
dog være dækket, hvis maskinen er under 9 år gammel.

23.	dæKningssKema	for	indBo

dæKKet

undtagelser	og	Begrænsninger

forsiKrede
genstande

a	almindeligt	privat	indbo
Private ejendele, herunder alt hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, hvis det 
ikke særskilt er nævnt eller undtaget nedenfor i denne kolonne.

B	særligt	privat	indbo
antikviteter, forstærkere, fotokopieringsmaskiner, fotoudstyr og film, højttalere, kikkerter, 
kunstværker og malerier, lagringringsmedier*, mobiltelefoner med tilbehør, musikafspil-
lere med tilbehør, musikinstrumenter, ikke-fastmonteret navigationsudstyr med tilbehør, 
pelse og pelsværk, private computere med tilbehør, printere, projektorer med tilbehør, 
radioamatørudstyr, radio-, og tv-apparater med tilbehør, scannere, skind og skindtøj, 
spillekonsoller med tilbehør, spiritus, ure, vin, våben og ammunition, walkie-talkier, ægte 
tæpper. 

c	særlige	private	værdi	genstande
Mønt- og frimærkesamlinger, ting af guld, sølv eller platin, perler, ædelstene og smykker.

genstande, hvori disse ting indgår som en væsentlig bestanddel, behandles som særlige 
private værdigenstande, uanset om genstanden samtidig kan henføres til andre grupper 
af forsikrede genstande.

dækningen er begrænset til maksimalt 15% af forsikringssummen* pr. forsikrings-
begivenhed.

d	penge	m.m.
Penge- og pengerepræsentativer*.

dækningen er begrænset til maksimalt 21.240 kr. (2011) pr. forsikringsbegivenhed.

e	almindelige	husdyr,	der	ikke	anvendes	erhvervsmæssigt
dækningen er begrænset til maksimalt 2% af forsikringssummen* pr. forsikringsbegiven-
hed.

f	cykler	
Cykler med en hjuldiameter på over 12 tommer dækkes med maksimalt 12.725 kr. (2011) 
pr. cykel pr. forsikringsbegivenhed.

g	motoriserede	haveredskaber
Motoriserede haveredskaber op til 25 hk dækkes med maksimalt 20.000 kr.  
pr. haveredskab pr. forsikringsbegivenhed.

h	værktøj
værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede ejer, og som lønmodtager benytter i 
sit erhverv. dækningen er begrænset til maksimalt 5% af forsikringssummen* pr. forsik-
ringsbegivenhed.

i	Både	m.v.
kanoer, kajakker, windsurfere, kitesurfere samt tilbehør. robåde og andre småbåde 
med tilbehør, hvis længden af båden ikke overstiger 6 meter. Motorer over 5 hk er ikke 
dækket af forsikringen. dækningen er begrænset til maksimalt 21.240 kr. (2011) pr. 
forsikrings begivenhed.

J	Bygningsdele
bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis ejendommens 
bygningsforsikring ikke dækker.

sKadeårsager 1.	Brand



• tyveri ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning eller lokale.

• som indbrudstyveri dækkes også tricktyveri*.

• tyveri fra forsvarligt aflåst garderobeskab, hvor voldeligt opbrud* kan konstateres.

• tyveri fra forsvarligt aflåst kundeboks i pengeinstitut, hvor voldeligt opbrud* kan kon-
stateres.

• tyveri uden for bygning eller fra uaflåst bygning eller 
lokale.

• tyveri fra gravsteder, som en af de sikrede har dis-
positionsret over. Her gælder en selvrisiko på 500 
kr. i det omfang forsikringen er tegnet med en højere 
generel selvrisiko, er det denne generelle selvrisiko, 
der gælder.

Forsikringen dækker ikke:

•  tyveri fra bolig, der har været ubeboet i mere end 6 måneder.

som indbrudstyveri dækkes ikke:

•  tyveri fra bygning eller lokale, hvor der ikke har været nogen hjemme, og hvor tyven 
har skaffet sig adgang gennem vinduer, der ikke har været lukkede og tilhas pede, 
eller døre der ikke har været lukkede og låste.

•  tyveri fra hotelværelse/ferielejlighed*, kahyt eller togkupé, når voldeligt opbrud ikke 
kan konstateres.

• tyveri fra lystfartøj.

Forsikringen dækker ikke:

• glemte, tabte eller forlagte genstande.

•  tyveri begået af en anden af de sikrede, medhjælp, 
logerende og dermed ligestillede.

•  tyveri fra boligen, når denne er ubeboet, udlånt eller 
udlejet.

• genstande under opmagasinering.

•  tyveri, når sikrede har udvist grov uagtsomhed.

Maksimalt 5% af forsikringssummen* i:

• loft- og kælderrum i etagebyggeri.

• udhuse og garager.

Maksimalt 2% af forsikringssummen*:

• i loft- og kælderrum i etagebyggeri.

• i udhuse og garager.

• For udvendig bagage på biler, herunder i bagagebokse og trailere.

ikke dækning i:

• loft- og kælderrum i etagebyggeri.

• udhuse og garager.

• ubeboede fritidshuse udenfor perioden 1. juni til 31. august. Weekendophold alene 
bevirker ikke, at stedet kan anses som beboet.

Maksimalt 10% af forsikringssummen* pr. forsikringsbegivenhed.

dog ingen dækning:

• i lofts- og kælderrum i etagebyggeri.

• i udhuse og garager.

• For udvendig bagage på biler, herunder i bagagebokse og trailere.

• ubeboede fritidshuse udenfor perioden 1. juni til 31. august. Weekendophold alene 
bevirker ikke, at stedet kan anses som beboet.

ikke dækning i:

• loft- og kælderrum i etagebyggeri.

• udhuse og garager.

• bolig, der har været ubeboet i mere end 2 måneder.

• ubeboede fritidshuse udenfor perioden 1. juni til 31. august. Weekendophold alene 
bevirker ikke, at stedet kan anses som beboet.

ved tyveri fra garderobeskabe er dæk ning en for særlige private værdigenstande og 
penge m.m. begrænset til maksimalt 10.260 kr. (2011) pr. forsikrings begiven hed.

Cyklen skal være forsynet med stelnummer og godkendt lås*. se herom i afsnit 9 (krav om dokumentation).

Havetraktorer skal være aflåst.

dog ikke fra arbejdsskure.

simpelt tyveri uden for forsikringsstedet dækkes kun, hvis 
genstandene er fastlåst til et fast punkt med lås, kæde 
eller lignende.

2.	indbrudstyveri 3.	simpelt	tyveri

dæKningssKema	for	indBo

dæKKet

undtagelser	og	Begrænsninger

forsiKrede
genstande

sKadeårsager

a	almindeligt	privat	indbo
Private ejendele, herunder alt hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, hvis det 
ikke særskilt er nævnt eller undtaget nedenfor i denne kolonne.

B	særligt	privat	indbo
antikviteter, forstærkere, fotokopieringsmaskiner, fotoudstyr og film, højttalere, kikkerter, 
kunstværker og malerier, lagringringsmedier*, mobiltelefoner med tilbehør, musikafspil-
lere med tilbehør, musikinstrumenter, ikke-fastmonteret navigationsudstyr med tilbehør, 
pelse og pelsværk, private computere med tilbehør, printere, projektorer med tilbehør, 
radioamatørudstyr, radio-, og tv-apparater med tilbehør, scannere, skind og skindtøj, 
spillekonsoller med tilbehør, spiritus, ure, vin, våben og ammunition, walkie-talkier, ægte 
tæpper. 

c	særlige	private	værdi	genstande
Mønt- og frimærkesamlinger, ting af guld, sølv eller platin, perler, ædelstene og smykker.

genstande, hvori disse ting indgår som en væsentlig bestanddel, behandles som særlige 
private værdigenstande, uanset om genstanden samtidig kan henføres til andre grupper 
af forsikrede genstande.

dækningen er begrænset til maksimalt 15% af forsikringssummen* pr. forsikrings-
begivenhed.

d	penge	m.m.
Penge- og pengerepræsentativer*.

dækningen er begrænset til maksimalt 21.240 kr. (2011) pr. forsikringsbegivenhed.

e	almindelige	husdyr,	der	ikke	anvendes	erhvervsmæssigt
dækningen er begrænset til maksimalt 2% af forsikringssummen* pr. forsikringsbegiven-
hed.

f	cykler	
Cykler med en hjuldiameter på over 12 tommer dækkes med maksimalt 12.725 kr. (2011) 
pr. cykel pr. forsikringsbegivenhed.

g	motoriserede	haveredskaber
Motoriserede haveredskaber op til 25 hk dækkes med maksimalt 20.000 kr.  
pr. haveredskab pr. forsikringsbegivenhed.

h	værktøj
værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede ejer, og som lønmodtager benytter i 
sit erhverv. dækningen er begrænset til maksimalt 5% af forsikringssummen* pr. forsik-
ringsbegivenhed.

i	Både	m.v.
kanoer, kajakker, windsurfere, kitesurfere samt tilbehør. robåde og andre småbåde 
med tilbehør, hvis længden af båden ikke overstiger 6 meter. Motorer over 5 hk er ikke 
dækket af forsikringen. dækningen er begrænset til maksimalt 21.240 kr. (2011) pr. 
forsikrings begivenhed.

J	Bygningsdele
bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten 
for, hvis ejendommens bygningsforsikring ikke dækker.



• tyveri uden for bygning eller fra uaflåst bygning eller 
lokale.

• tyveri fra gravsteder, som en af de sikrede har dis-
positionsret over. Her gælder en selvrisiko på 500 
kr. i det omfang forsikringen er tegnet med en højere 
generel selvrisiko, er det denne generelle selvrisiko, 
der gælder.

• Tyveri�fra�biler.

• Tyveri�fra�beboelsesvogne,�luftfartøjer,�campingvogne�og�telte,�så�længe�en�sikret�
opholder�sig�eller�overnatter�der.

Forsikringen dækker ikke:

• glemte, tabte eller forlagte genstande.

•  tyveri begået af en anden af de sikrede, medhjælp, 
logerende og dermed ligestillede.

•  tyveri fra boligen, når denne er ubeboet, udlånt eller 
udlejet.

• genstande under opmagasinering.

•  tyveri, når sikrede har udvist grov uagtsomhed.

Forsikringen dækker ikke:

• glemte, tabte eller forlagte genstande.

•  tyveri begået af en anden af de sikrede, medhjælp, logerende og dermed ligestil-
lede.

•  tyveri af ting, som befinder sig i uaflåsede og uaflukkede biler, trailere, beboelses-
vogne, campingvogne, telte, private sø- og luftfartøjer.

•  tyveri, hvor voldeligt opbrud* ikke kan konstateres.

•  tyveri, når sikrede har udvist grov uagtsomhed.

Maksimalt 2% af forsikringssummen*:

• i loft- og kælderrum i etagebyggeri.

• i udhuse og garager.

• For udvendig bagage på biler, herunder i bagagebokse og trailere.

Maksimalt 10% af forsikringssummen* pr. forsikringsbegivenhed.

dog ingen dækning:

• i lofts- og kælderrum i etagebyggeri.

• i udhuse og garager.

• For udvendig bagage på biler, herunder i bagagebokse og trailere.

• ubeboede fritidshuse udenfor perioden 1. juni til 31. august. Weekendophold alene 
bevirker ikke, at stedet kan anses som beboet.

Maksimalt 31.605 kr. (2011) pr. forsikringsbegivenhed.

det er dog en betingelse for dækning, at genstandene har været anbragt således, at 
de ikke har været synlige udefra.

Cyklen skal være forsynet med stelnummer og godkendt lås*. se herom i afsnit 9 (krav om dokumentation).

Havetraktorer skal være aflåst.

simpelt tyveri uden for forsikringsstedet dækkes kun, hvis 
genstandene er fastlåst til et fast punkt med lås, kæde 
eller lignende.

det er en betingelse for dækning, at genstandene har været anbragt således, at de 
ikke har været synlige udefra.

2.	indbrudstyveri 3.	simpelt	tyveri

dæKningssKema	for	indBo



skade på forsikrede genstande som følge af:

• Færdselsuheld, hvor et trafikmiddel* er indblandet 
(påkørsel, sammenstød, væltning).

• Havaritilfælde med lystfartøjer, som ikke tilhører én af 
de sikrede, hvor der findes overdækkede køjeplad-
ser, og hvor sikrede har befundet sig som passager.

Forsikringen dækker ikke:

• �skade på flyttegods eller andet gods, der er over-
givet til transport mod betaling.

• skade på trafikmidlet.

ved havari med lystfartøjer kan den samlede dækning 
for almindeligt og særligt privat indbo ikke overstige 
21.240 kr. (2011) pr. forsikringsbegivenhed.

5.	færdselsuheld	og	havari
• røveri: 

tyveri af forsikrede genstande sket under anvendelse eller trussel om øjeblikkelig 
anvendelse af vold.

• ran: 
tyveri af genstande i sikredes umiddelbare nærhed, når sikrede eller andre:

 º Har set gerningsmanden tage det stjålne, eller.

 º Har set gerningsmanden være i besiddelse af det stjålne, eller.

 º  Har bemærket særlige omstændigheder omkring tyveriet, 
og.

 º  straks i forbindelse med ovenstående har foretaget nærmere undersøgelser, som 
bekræfter tyveriet.

• tasketyveri: 
tyveri af tasker med indhold, når disse frarives sikrede.

• overfald: 
andre skader på forsikrede genstande som følge af overfald på sikrede personer.

ved ran og tasketyveri kan den samlede dækning for særlige private værdigenstande og 
penge m.m. kan ikke overstige 31.605 kr. (2011) pr. forsikringsbegivenhed.

4.	ran,	røveri	og	overfald

dæKningssKema	for	indBo

dæKKet

undtagelser	og	Begrænsninger

forsiKrede
genstande

sKadeårsager

a	almindeligt	privat	indbo
Private ejendele, herunder alt hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, hvis det 
ikke særskilt er nævnt eller undtaget nedenfor i denne kolonne.

B	særligt	privat	indbo
antikviteter, forstærkere, fotokopieringsmaskiner, fotoudstyr og film, højttalere, kikkerter, 
kunstværker og malerier, lagringringsmedier*, mobiltelefoner med tilbehør, musikafspil-
lere med tilbehør, musikinstrumenter, ikke-fastmonteret navigationsudstyr med tilbehør, 
pelse og pelsværk, private computere med tilbehør, printere, projektorer med tilbehør, 
radioamatørudstyr, radio-, og tv-apparater med tilbehør, scannere, skind og skindtøj, 
spillekonsoller med tilbehør, spiritus, ure, vin, våben og ammunition, walkie-talkier, ægte 
tæpper. 

c	særlige	private	værdi	genstande
Mønt- og frimærkesamlinger, ting af guld, sølv eller platin, perler, ædelstene og smykker.

genstande, hvori disse ting indgår som en væsentlig bestanddel, behandles som særlige 
private værdigenstande, uanset om genstanden samtidig kan henføres til andre grupper 
af forsikrede genstande.

dækningen er begrænset til maksimalt 15% af forsikringssummen* pr. forsikrings-
begivenhed.

d	penge	m.m.
Penge- og pengerepræsentativer*.

dækningen er begrænset til maksimalt 21.240 kr. (2011) pr. forsikringsbegivenhed.

e	almindelige	husdyr,	der	ikke	anvendes	erhvervsmæssigt
dækningen er begrænset til maksimalt 2% af forsikringssummen* pr. forsikringsbegiven-
hed.

f	cykler	
Cykler med en hjuldiameter på over 12 tommer dækkes med maksimalt 12.725 kr. (2011) 
pr. cykel pr. forsikringsbegivenhed.

g	motoriserede	haveredskaber
Motoriserede haveredskaber op til 25 hk dækkes med maksimalt 20.000 kr.  
pr. haveredskab pr. forsikringsbegivenhed.

h	værktøj
værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede ejer, og som lønmodtager benytter i 
sit erhverv. dækningen er begrænset til maksimalt 5% af forsikringssummen* pr. forsik-
ringsbegivenhed.

i	Både	m.v.
kanoer, kajakker, windsurfere, kitesurfere samt tilbehør. robåde og andre småbåde 
med tilbehør, hvis længden af båden ikke overstiger 6 meter. Motorer over 5 hk er ikke 
dækket af forsikringen. dækningen er begrænset til maksimalt 21.240 kr. (2011) pr. 
forsikrings begivenhed.

J	Bygningsdele
bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten 
for, hvis ejendommens bygningsforsikring ikke dækker.



• skade på forsikrede genstande som følge af, at 
vand, olie, kølevæske, damp eller lignende pludseligt 
og tilfældigt strømmer ud fra installationer, vandsen-
ge, akvarier eller andre beholdere med et rumindhold 
på 20 liter eller derover. 
 
nedløbsrør og tagrender betragtes ikke som instal-
lationer eller beholdere. 
 
Hvis skaden stammer fra skjulte* vand-, varme- eller 
afløbsrør i bygningen, dækkes tillige langsom udsiv-
ning.

• skade som følge af frostsprængning i lokaler, som 
sikrede disponerer over, når årsagen er tilfældig 
svigtende varmeforsyning.

Forsikringen dækker ikke:

• �skade opstået under påfyldning og aftapning af olie-
tanke eller andre beholdere.

• tabet af selve den udflydende væske.

•  skade som følge af opstigning af grund- eller kloak-
vand, medmindre skaden skyldes forhold, de sikrede 
ikke har indflydelse på, herunder voldsomt sky- eller 
tøbrud.

•  skade som følge af bygge- og reparationsarbejder.

7.	udstrømning	af	væsker	(vandskade)
skade på forsikrede genstande som følge af:

• Færdselsuheld, hvor et trafikmiddel* er indblandet 
(påkørsel, sammenstød, væltning).

• Havaritilfælde med lystfartøjer, som ikke tilhører én af 
de sikrede, hvor der findes overdækkede køjeplad-
ser, og hvor sikrede har befundet sig som passager.

skade forvoldt med vilje og i ond hensigt:

• Hærværk på forsikrede genstande, der befinder sig i 
og ved helårsboligen (forsikringsstedet).

• Hærværk på genstande, der midlertidigt befinder sig 
i fritidshus.

• Hærværk på gravsteder, som en af de sikrede har 
dispositionsret over. Her gælder en selvrisiko på 500 
kr. i det omfang forsikringen er tegnet med en højere 
generel selvrisiko, er det denne generelle selvrisiko, 
der gælder.

Forsikringen dækker ikke:

• �skade på flyttegods eller andet gods, der er over-
givet til transport mod betaling.

• skade på trafikmidlet.

Forsikringen dækker ikke:

1.  Hvis helårsboligen har været ubeboet i mere end 6 
måneder.

2.  i ubeboede fritidshuse uden for perioden 1. juni til  
31. august. Weekendophold alene bevirker ikke, at 
stedet kan anses som beboet.

3.  Hærværk begået af en sikret, medhjælp, logerende 
eller andre personer, der med sikredes samtykke eller 
i øvrigt lovligt befinder sig i helårsboligen eller fritids-
huset.

Maksimalt 5% af forsikringssummen* i:

a) loft- og kælderrum i etagebyggeri.

b) udhuse og garager.

også dækning for hærværk sket under flyt ning.

ved havari med lystfartøjer kan den samlede dækning 
for almindeligt og særligt privat indbo ikke overstige 
21.240 kr. (2011) pr. forsikringsbegivenhed.

kun dækning, hvis effekterne befinder sig i sikredes 
beboelse samt under flytning.

kun dækning, hvis effekterne befinder sig i sikredes 
beboelse.

kun dækning, hvis effekterne befinder sig i sikredes 
beboelse.

kun dækning i forbindelse med tyveri eller tyveriforsøg 
af cyklen.

Hærværk i forbindelse med tyveri eller tyveriforsøg af 
cykler dækkes uanset stedet.

kun dækning i forbindelse med tyveri fra aflåst bygning 
eller lokale, men ikke fra arbejdsskure.

kun dækning i aflåst bygning.

5.	færdselsuheld	og	havari 6.	hærværk
• røveri: 

tyveri af forsikrede genstande sket under anvendelse eller trussel om øjeblikkelig 
anvendelse af vold.

• ran: 
tyveri af genstande i sikredes umiddelbare nærhed, når sikrede eller andre:

 º Har set gerningsmanden tage det stjålne, eller.

 º Har set gerningsmanden være i besiddelse af det stjålne, eller.

 º  Har bemærket særlige omstændigheder omkring tyveriet, 
og.

 º  straks i forbindelse med ovenstående har foretaget nærmere undersøgelser, som 
bekræfter tyveriet.

• tasketyveri: 
tyveri af tasker med indhold, når disse frarives sikrede.

• overfald: 
andre skader på forsikrede genstande som følge af overfald på sikrede personer.

ved ran og tasketyveri kan den samlede dækning for særlige private værdigenstande og 
penge m.m. kan ikke overstige 31.605 kr. (2011) pr. forsikringsbegivenhed.

4.	ran,	røveri	og	overfald

dæKningssKema	for	indBo



skade på lejeres forsikrede genstande som følge af:

• �at nedbør eller smeltevand trænger gennem utætheder i bygningen. ved enhver 
skybrudsskade* gælder en selvrisiko på 5.335 kr. (2011).

•  at vand siver ud fra røranlæg, der befinder sig udenfor lokaler, der er omfattet af 
sikredes lejemål.

Forsikringen dækker ikke:

• �Hvor udlejer har erstatningspligten i henhold til lejeloven eller lejeaftalen.

•  i tilfælde, hvor lejeren har pligt til at udbedre den bygningsskade, der er årsag til 
vandskaden.

• krav, der er betalt af udlejeren.

•  skade på genstande uden for bygningen.

•  skade, hvor sikrede har undladt at begrænse skaden på indboet.

9.	vandskade	på	lejers	forsikrede	genstande

skade på forsikrede genstande som følge af:

• storm*, hvis skaden er en følge af en samtidig stormskade på bygningen.

• oversvømmelse* som følge af voldsomt sky- eller tøbrud, når vandet ikke kan få  
normalt afløb. ved enhver skybrudsskade* gælder en selvrisiko på 5.335 kr. (2011).

• 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.

Forsikringen dækker ikke:

• skade på genstande uden for bygningen.

• skade, der skyldes, at sikrede har forsømt at rense afløb.

• skade, der skyldes underdimensionerede afløb, medmindre der er tale om leje-
boliger.

• skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, medmindre  
skaden skyldes et umiddelbart forudgående voldsomt sky- eller tøbrud*.

8.	storm	-	voldsomt	sky-	og	tøbrud	-	snetryk

dæKningssKema	for	indBo

dæKKet

undtagelser	og	Begrænsninger

forsiKrede
genstande

sKadeårsager

a	almindeligt	privat	indbo
Private ejendele, herunder alt hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, hvis det 
ikke særskilt er nævnt eller undtaget nedenfor i denne kolonne.

B	særligt	privat	indbo
antikviteter, forstærkere, fotokopieringsmaskiner, fotoudstyr og film, højttalere, kikkerter, 
kunstværker og malerier, lagringringsmedier*, mobiltelefoner med tilbehør, musikafspil-
lere med tilbehør, musikinstrumenter, ikke-fastmonteret navigationsudstyr med tilbehør, 
pelse og pelsværk, private computere med tilbehør, printere, projektorer med tilbehør, 
radioamatørudstyr, radio-, og tv-apparater med tilbehør, scannere, skind og skindtøj, 
spillekonsoller med tilbehør, spiritus, ure, vin, våben og ammunition, walkie-talkier, ægte 
tæpper. 

c	særlige	private	værdi	genstande
Mønt- og frimærkesamlinger, ting af guld, sølv eller platin, perler, ædelstene og smykker.

genstande, hvori disse ting indgår som en væsentlig bestanddel, behandles som særlige 
private værdigenstande, uanset om genstanden samtidig kan henføres til andre grupper 
af forsikrede genstande.

dækningen er begrænset til maksimalt 15% af forsikringssummen* pr. forsikrings-
begivenhed.

d	penge	m.m.
Penge- og pengerepræsentativer*.

dækningen er begrænset til maksimalt 21.240 kr. (2011) pr. forsikringsbegivenhed.

e	almindelige	husdyr,	der	ikke	anvendes	erhvervsmæssigt
dækningen er begrænset til maksimalt 2% af forsikringssummen* pr. forsikringsbegiven-
hed.

f	cykler	
Cykler med en hjuldiameter på over 12 tommer dækkes med maksimalt 12.725 kr. (2011) 
pr. cykel pr. forsikringsbegivenhed.

g	motoriserede	haveredskaber
Motoriserede haveredskaber op til 25 hk dækkes med maksimalt 20.000 kr.  
pr. haveredskab pr. forsikringsbegivenhed.

h	værktøj
værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede ejer, og som lønmodtager benytter i 
sit erhverv. dækningen er begrænset til maksimalt 5% af forsikringssummen* pr. forsik-
ringsbegivenhed.

i	Både	m.v.
kanoer, kajakker, windsurfere, kitesurfere samt tilbehør. robåde og andre småbåde 
med tilbehør, hvis længden af båden ikke overstiger 6 meter. Motorer over 5 hk er ikke 
dækket af forsikringen. dækningen er begrænset til maksimalt 21.240 kr. (2011) pr. 
forsikrings begivenhed.

J	Bygningsdele
bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten 
for, hvis ejendommens bygningsforsikring ikke dækker.



skade på lejeres forsikrede genstande som følge af:

• �at nedbør eller smeltevand trænger gennem utætheder i bygningen. ved enhver 
skybrudsskade* gælder en selvrisiko på 5.335 kr. (2011).

•  at vand siver ud fra røranlæg, der befinder sig udenfor lokaler, der er omfattet af 
sikredes lejemål.

• skade på varer i køle- og dybfryseanlæg i helårsboligen (forsikringsstedet), der skyl-
des en tilfældig afbrydelse af strømmen til eller svigt af anlægget.

• skade på køle- og dybfrostanlæg samt indbogenstande, der er forvoldt af optøede 
varer.

Forsikringen dækker ikke:

• �Hvor udlejer har erstatningspligten i henhold til lejeloven eller lejeaftalen.

•  i tilfælde, hvor lejeren har pligt til at udbedre den bygningsskade, der er årsag til 
vandskaden.

• krav, der er betalt af udlejeren.

•  skade på genstande uden for bygningen.

•  skade, hvor sikrede har undladt at begrænse skaden på indboet.

Forsikringen dækker ikke:

• �Hvis den sikrede eller personer, som den sikrede har til at se efter boligen, har 
afbrudt strømmen.

•  skade, der er dækket af garanti, som er givet af tredjemand, f.eks. en sælger.

•  skade, hvor strømafbrydelsen eller apparatsvigtet skyldes mangelfuld vedligehol-
delse, fejlmontering, fejl anbringelse eller fejlkonstruktion.

•  skade på køle- og dybfrostanlæg, hvis anlægget er mere end 12 år gammelt.

varer i køle- og dybfryseranlæg dækkes med indtil 2% af forsikringssummen.

9.	vandskade	på	lejers	forsikrede	genstande 10.	Køle-	og	dybfrostskade8.	storm	-	voldsomt	sky-	og	tøbrud	-	snetryk

dæKningssKema	for	indBo



Pludselig skade på almindeligt og særligt privat indbo herunder briller, inkl. solbriller med 
styrke og høreapparater.

ved pludselig skade forstås en skade med øjeblikkelig skadevoldende virkning, dvs. at 
skaden skal ske på et tidspunkt og ikke over et tidsrum.

Der�sker�ingen�afskrivning�på�almindelige�og�særlige�elektriske�apparater�de�første�4�år�
efter�køb�hos�forhandler.�For�genstande,�der�er�købt�brugt�løber�4�års�perioden�fra�tids-
punktet�for�1.�salg�hos�forhandler.�De�beskadigede�genstande�erstattes�i�denne�periode�
med�genanskaffelsesprisen�for�tilsvarende�nye�genstande�på�skadetidspunktet.

ved enhver pludselig skade gælder en selvrisiko på  
1.010 kr. (2011).

Forsikringen dækker ikke:
• �skader, der i øvrigt er dækket eller undtaget andetsteds i forsikringen.
•  skader, som er dækket af en garanti, serviceordning, eller som er omfattet af købelovens reklamationsret.
• skader sket under eller i forbindelse med flytning.
• skader, der skyldes almindeligt brug.
•  kosmetiske skader, der ikke nedsætter genstandens anvendelighed.
•  skade, der skyldes den beskadigede genstands mangelfulde vedligeholdelse, slitage, fejlkonstruktion eller anden fejl ved dens fremstilling. sker der som følge heraf videre gående 

skade, er denne dog dækket.
• genstande, der er bortkommet.
• skade forvoldt af dyr.
• løsdele og tilbehør til de forsikrede genstande.
• skade på motoriserede haveredskaber, el-scootere og elektriske genstande, der udelukkende anvendes til udendørs brug.
•  Fejl i software og data m.v., samt pixelfejl på fladskærme, medmindre pixelfejlen efter producentens vejledning har betydning for apparatets funktionalitet.
•  sodskade fra ikke forskriftsmæssigt indrettet fyringsanlæg/ildsted samt levende lys, olielamper, gryder og lignende.
•  brugte apparater, der var beskadiget på anskaffelsestidspunktet.
• virus, fejl i programmer eller tab af data.
•  udgifter til fejlfinding, justeringer og service, når der ikke er fejl på apparatet.

12.	pludselig	skade

dæKningssKema	for	indBo

dæKKet

undtagelser	og	Begrænsninger

forsiKrede
genstande

sKadeårsager

Med indtil 10% af forsikringssummen dækkes:

• under rejse til/fra og i udlandet, Færøerne og grønland i indtil 3 måneder fra afrejseda-
to. dækningen ydes efter de regler, der gælder for denne forsikring, når genstandene 
medbringes eller sendes som rejsegods. Herudover dækkes skader ved forveksling og 
beskadigelse.

• rejsegods*, bortset fra penge m.m. og særlige private værdigenstande, der sendes 
med fly, bane eller fragtmand, er desuden dækket ved bortkomst eller beskadigelse, 
hvad enten bestemmelsesstedet er i danmark eller i ud landet.

• rejsegods*, bortset fra penge m.m. og særlige private værdigenstande, der med-
bringes 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.

Forsikringen dækker ikke:

• �skader, som skyldes dårlig emballage eller udflyden af medbragte væsker.

•  skader, som består i almindelig ramponering af kufferter eller tasker.

• tab eller udgifter ved forsinket fremkomst af rejsegods.

•  skader, der er omfattet af en anden forsikring, der dækker rejsegods.

de begrænsninger, der i øvrigt gælder for denne forsikring, gælder også for rejsegods-
dækningen.

ikke dækning ved bortkomst og beskadigelse

ikke dækning ved bortkomst og beskadigelse

11.	rejsegodsdækning

indBo	+
(kun	dækket,	hvis	det	fremgår	af	policen)

a	almindeligt	privat	indbo
Private ejendele, herunder alt hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, hvis det 
ikke særskilt er nævnt eller undtaget nedenfor i denne kolonne.

B	særligt	privat	indbo
antikviteter, forstærkere, fotokopieringsmaskiner, fotoudstyr og film, højttalere, kikkerter, 
kunstværker og malerier, lagringringsmedier*, mobiltelefoner med tilbehør, musikafspil-
lere med tilbehør, musikinstrumenter, ikke-fastmonteret navigationsudstyr med tilbehør, 
pelse og pelsværk, private computere med tilbehør, printere, projektorer med tilbehør, 
radioamatørudstyr, radio-, og tv-apparater med tilbehør, scannere, skind og skindtøj, 
spillekonsoller med tilbehør, spiritus, ure, vin, våben og ammunition, walkie-talkier, ægte 
tæpper. 

c	særlige	private	værdi	genstande
Mønt- og frimærkesamlinger, ting af guld, sølv eller platin, perler, ædelstene og smykker.

genstande, hvori disse ting indgår som en væsentlig bestanddel, behandles som særlige 
private værdigenstande, uanset om genstanden samtidig kan henføres til andre grupper 
af forsikrede genstande.

dækningen er begrænset til maksimalt 15% af forsikringssummen* pr. forsikrings-
begivenhed.

d	penge	m.m.
Penge- og pengerepræsentativer*.

dækningen er begrænset til maksimalt 21.240 kr. (2011) pr. forsikringsbegivenhed.

e	almindelige	husdyr,	der	ikke	anvendes	erhvervsmæssigt
dækningen er begrænset til maksimalt 2% af forsikringssummen* pr. forsikringsbegiven-
hed.

f	cykler	
Cykler med en hjuldiameter på over 12 tommer dækkes med maksimalt 12.725 kr. (2011) 
pr. cykel pr. forsikringsbegivenhed.

g	motoriserede	haveredskaber
Motoriserede haveredskaber op til 25 hk dækkes med maksimalt 20.000 kr.  
pr. haveredskab pr. forsikringsbegivenhed.

h	værktøj
værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede ejer, og som lønmodtager benytter i 
sit erhverv. dækningen er begrænset til maksimalt 5% af forsikringssummen* pr. forsik-
ringsbegivenhed.

i	Både	m.v.
kanoer, kajakker, windsurfere, kitesurfere samt tilbehør. robåde og andre småbåde 
med tilbehør, hvis længden af båden ikke overstiger 6 meter. Motorer over 5 hk er ikke 
dækket af forsikringen. dækningen er begrænset til maksimalt 21.240 kr. (2011) pr. 
forsikrings begivenhed.

J	Bygningsdele
bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten 
for, hvis ejendommens bygningsforsikring ikke dækker.



Pludselig skade på almindeligt og særligt privat indbo herunder briller, inkl. solbriller med 
styrke og høreapparater.

ved pludselig skade forstås en skade med øjeblikkelig skadevoldende virkning, dvs. at 
skaden skal ske på et tidspunkt og ikke over et tidsrum.

Der�sker�ingen�afskrivning�på�almindelige�og�særlige�elektriske�apparater�de�første�4�år�
efter�køb�hos�forhandler.�For�genstande,�der�er�købt�brugt�løber�4�års�perioden�fra�tids-
punktet�for�1.�salg�hos�forhandler.�De�beskadigede�genstande�erstattes�i�denne�periode�
med�genanskaffelsesprisen�for�tilsvarende�nye�genstande�på�skadetidspunktet.

ved enhver pludselig skade gælder en selvrisiko på  
1.010 kr. (2011).

Forsikringen dækker ikke:
• �skader, der i øvrigt er dækket eller undtaget andetsteds i forsikringen.
•  skader, som er dækket af en garanti, serviceordning, eller som er omfattet af købelovens reklamationsret.
• skader sket under eller i forbindelse med flytning.
• skader, der skyldes almindeligt brug.
•  kosmetiske skader, der ikke nedsætter genstandens anvendelighed.
•  skade, der skyldes den beskadigede genstands mangelfulde vedligeholdelse, slitage, fejlkonstruktion eller anden fejl ved dens fremstilling. sker der som følge heraf videre gående 

skade, er denne dog dækket.
• genstande, der er bortkommet.
• skade forvoldt af dyr.
• løsdele og tilbehør til de forsikrede genstande.
• skade på motoriserede haveredskaber, el-scootere og elektriske genstande, der udelukkende anvendes til udendørs brug.
•  Fejl i software og data m.v., samt pixelfejl på fladskærme, medmindre pixelfejlen efter producentens vejledning har betydning for apparatets funktionalitet.
•  sodskade fra ikke forskriftsmæssigt indrettet fyringsanlæg/ildsted samt levende lys, olielamper, gryder og lignende.
•  brugte apparater, der var beskadiget på anskaffelsestidspunktet.
• virus, fejl i programmer eller tab af data.
•  udgifter til fejlfinding, justeringer og service, når der ikke er fejl på apparatet.

12.	pludselig	skade

For almindelige elektriske apparater er dækningen begrænset til maksimalt 
31.605 kr. (2011) pr. genstand dog maksimalt 94.700 kr. (2011) pr. forsikrings-
begivenhed.

For særlige elektriske apparater er dækningen begrænset til maksimalt 31.605 
kr. (2011) pr. genstand dog maksimalt 94.700 kr. (2011) pr. forsikringsbegiven-
hed.

1.  enhver skade, der opstår på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lig-
nende samt anden skade på apparatet, der er sket i forbindelse med el-skaden.

2.  enhver skade, der inden 4 år fra første købsdato fra forhandler opstår inden i genstan-
den, f.eks. mekanisk og elektronisk svigt, der gør, at den forsikrede genstand er uan-
vendelig. skaden skal anmeldes og konstateres inden for den 4-årige periode. 

dækningen omfatter elektriske apparater og hårde hvidevarer til privat brug, som lovligt 
kan forhandles eller lovligt kan anvendes i danmark.

Der�sker�ingen�afskrivning�de�første�4�år�efter�køb�hos�forhandler.�De�beskadigede�
genstande�erstattes�i�denne�periode�med�genanskaffelsesprisen�for�tilsvarende�nye�gen-
stande�på�skadetidspunktet.

selvom genstande er købt brugt, er det første købsdato fra forhandler, der benyttes ved 
beregning af den 4-årige periode.

ved enhver elektronikskade gælder en selvrisiko på 1.010 kr. (2011).

13.	el-skade	og	elektronikdækning

dæKningssKema	for	indBo
11.	rejsegodsdækning

indBo	+
(kun	dækket,	hvis	det	fremgår	af	policen)
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dæKningssKema	for	indBo

dæKKet

undtagelser	og	Begrænsninger

forsiKrede
genstande

sKadeårsager

brud, afskalning, ridser eller lignende på glas,�der�er�bygningsbestanddele, glaskerami-
ske�kogeplader,�toiletkummer�og�-cisterner,�bideter,�håndvaske�og�badekar,�når disse 
som følge heraf er blevet ubrugelige.

det er en forudsætning, at de forsikrede genstande tilhører sikrede, eller at sikrede har 
vedligeholdelsespligten for genstandene.

genstandene skal befinde sig i den sikredes helårsbolig, og de skal være indsat, indram-
met eller på anden måde være endeligt anbragt i hel stand på deres plads som byg-
ningsbestanddele.

Frostsprængning af de forsikrede genstande, hvis skaden skyldes en i forhold til sikrede 
tilfældigt svigtende varmeforsyning.

eksisterende toiletsæder og haner, når disse af konstruktionsmæssige årsager ikke kan 
anvendes efter reparation.

dog dækkes:
• glas, der er bygningsbestandele.
• glaskeramiske kogeplader.
• toiletkummer og cisterner, bideter, håndvaske og badekar.

Forsikringen dækker ikke:

• �Punktering af termoruder eller utætheder i sammensætningen af disse.

• skade på drivhuse.

•  skade på genstande i erhvervslokaler, selvom genstandene er nævnt som en  
forsikret genstand.

•  skade sket i forbindelse med ombygning, vedligeholdelse eller reparation.

•  skade, som er dækket under en tegnet bygningsforsikring.

• tilbehør.

14.	glas-	og	sanitetskade	(kun	dækket,	hvis	det	fremgår	af	policen)

a	almindeligt	privat	indbo
Private ejendele, herunder alt hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, hvis det 
ikke særskilt er nævnt eller undtaget nedenfor i denne kolonne.

B	særligt	privat	indbo
antikviteter, forstærkere, fotokopieringsmaskiner, fotoudstyr og film, højttalere, kikkerter, 
kunstværker og malerier, lagringringsmedier*, mobiltelefoner med tilbehør, musikafspil-
lere med tilbehør, musikinstrumenter, ikke-fastmonteret navigationsudstyr med tilbehør, 
pelse og pelsværk, private computere med tilbehør, printere, projektorer med tilbehør, 
radioamatørudstyr, radio-, og tv-apparater med tilbehør, scannere, skind og skindtøj, 
spillekonsoller med tilbehør, spiritus, ure, vin, våben og ammunition, walkie-talkier, ægte 
tæpper. 

c	særlige	private	værdi	genstande
Mønt- og frimærkesamlinger, ting af guld, sølv eller platin, perler, ædelstene og smykker.

genstande, hvori disse ting indgår som en væsentlig bestanddel, behandles som særlige 
private værdigenstande, uanset om genstanden samtidig kan henføres til andre grupper 
af forsikrede genstande.

dækningen er begrænset til maksimalt 15% af forsikringssummen* pr. forsikrings-
begivenhed.

d	penge	m.m.
Penge- og pengerepræsentativer*.

dækningen er begrænset til maksimalt 21.240 kr. (2011) pr. forsikringsbegivenhed.

e	almindelige	husdyr,	der	ikke	anvendes	erhvervsmæssigt
dækningen er begrænset til maksimalt 2% af forsikringssummen* pr. forsikringsbegiven-
hed.

f	cykler	
Cykler med en hjuldiameter på over 12 tommer dækkes med maksimalt 12.725 kr. (2011) 
pr. cykel pr. forsikringsbegivenhed.

g	motoriserede	haveredskaber
Motoriserede haveredskaber op til 25 hk dækkes med maksimalt 20.000 kr.  
pr. haveredskab pr. forsikringsbegivenhed.

h	værktøj
værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede ejer, og som lønmodtager benytter i 
sit erhverv. dækningen er begrænset til maksimalt 5% af forsikringssummen* pr. forsik-
ringsbegivenhed.

i	Både	m.v.
kanoer, kajakker, windsurfere, kitesurfere samt tilbehør. robåde og andre småbåde 
med tilbehør, hvis længden af båden ikke overstiger 6 meter. Motorer over 5 hk er ikke 
dækket af forsikringen. dækningen er begrænset til maksimalt 21.240 kr. (2011) pr. 
forsikrings begivenhed.

J	Bygningsdele
bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten 
for, hvis ejendommens bygningsforsikring ikke dækker.


