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Hvem dækker forsikringen
Ændringen vedrører

Ny tekst

Ændring

Afsnit 1.B
Dækning for delebørn
og andre børn.

• Andre familiemedlemmer.
• Har dine og din nuværende ægtefælles/
samlevers udeboende børn og delebørn
ikke folkeregisteradresse hos dig, er de
omfattet af forsikringen, hvis de:
• er under 21 år ved afrejse
• ikke lever i fast parforhold
• ikke har børn boende hos sig
• ikke er omfattet af anden forsikring.
Hvis dækningen af en sikret stopper, fordi
den sikrede flytter fra din folkeregister
adresse, er den sikrede dækket, indtil der
er købt en ny forsikring, dog højst i indtil 3
måneder.

Den nye tekst tydeliggør, at dine børn under
21 år er dækket til deres 21 års fødselsdag
også selv om de bor på anden adresse.

Hvad dækker forsikringen
Ændringen vedrører

Ny tekst

Afsnit 1
Dækning for fastmonte
rede hårde hvidevarer.
Afsnit 1.F, tilføjelse

Særligt privat indbo
De hårde hvidevarer, der er dækket på en
Mindre hårde hvidevarer, når de ikke er ind almindelig husforsikring er ikke længere
bygget, fx mikrobølgeovne, kaffemaskiner,
dækket på indboforsikring.
miniovne og lignende.
Bor du til leje eller i lejlighed har ændringen
Fastmonterede hårde hvidevarer udover de ingen betydning.
i afsnit 1.F.b nævnte mindre hårde hvide
varer. Forsikringen dækker dog, hvis du bor Bor du i hus, betyder ændringen at du frem
i lejlighed eller til leje og selv ejer eller har
over kun har dækning for en række skader
vedligeholdelsespligten for disse ting. Har
på dine hårde hvidevarer via din husforsik
du købt IndboPLUS har du en dækning for el- ring. Det kan betyde, at din selvrisiko bliver
og elektronikskader, der omfatter alle hårde højere.
hvidevarer – se afsnit 19.
Ændringen har ingen betydning for din sær
lige elskade- og elektronikskadedækning
(IndboPLUS).

Afsnit 1.G

Afsnit 1.F.k
Kaskodækning for mo
delfly, droner mv.

Tilføjelse 2.3.k - 19.3.k

Ændring

Modelfly under 7 kg til hobbymæssig brug
(legetøj), fx fjernstyrede fly, helikoptere og
droner. Vær opmærksom på, at modelfly mv.
med en vægt på over 250 g ikke er omfattet
af indboforsikringens ansvarsdækning. Du
skal derfor sørge for en særlig ansvarsfor
sikring til disse.

Der er nu helt klare regler for, hvordan vi
dækker modelfly mv., herunder droner.
Ændringerne skyldes ny lovgivning.
Det er en forringelse af den tidligere dæk
ning for legetøj.
Se også afsnittet om ansvar.

Afsnit 2.3.k-19.3.k beskriver hvordan
modelfly mv. er dækket i forskellige skade
situationer.

Ord markeret med * er forklaret bagerst i vilkårene.
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Hvad dækker forsikringen (fortsat)
Ændringen vedrører

Ny tekst

Ændring

Afsnit 1.F.g
Dækning for motoriserede
ting med en max hastig
hed på max 15 km/t.

Følgende ting, der har en motorkraft på op
til 25 hk (18,4 KW) og med en max hastig
hed på 15 km/t, når der ikke er krav om
særlig ansvarsforsikring:
• Haveredskaber
• Køretøjer, når der ikke er registreringspligt
ved kørsel på offentlig vej
• Motordrevet sports- og fritidsudstyr.

Forsikringen er udvidet så den fremover
dækker visse motoriserede ting.
Det er krav til max. hastighed og motorkraft
og det er en betingelse, at der ikke er regi
streringspligt.

Vi dækker med højst 21.170 kr. (indeks
2017) pr. ting pr. forsikringsbegivenhed.

Du kan se hvordan motoriserede ting
er dækket ved forskellige skader i afsnit
2.3.g - 13.3.g og 18.3.g -19.3.g
Se også afsnittet om ansvar.

Forsikringen dækker ikke:
• Motorkøretøjer inkl. dele og tilbehør,
herunder biler, knallerter, motorcykler,
campingvogne og lignende, der har en
motorkraft på over 25 HK (17.8 kwh), en
max hastighed på over 15 km/t eller hvor
der er registreringspligt ved kørsel på
offentlig vej
• Luft- og søfartøjer og dele og tilbehør hertil.

Sådan opgør vi din erstatning
Ændringen vedrører

Ny tekst

Ændring

Afsnit 1.I
Sådan opgør vi din
erstatning.

Erstatning af indbo
Erstatningen skal så vidt muligt stille sikre
de i samme økonomiske situation som før
skaden. Vi kan vælge mellem de i afsnit a-e
beskrevne måder at erstatte tabet:

Det overordnede princip om, at sikrede skal
stilles som før skaden, bliver ikke ændret.
Reglen om, at en ting er totalskadet, når
reparationsudgiften overstiger 50% er
afskaffet. Det betyder, at vi fremover kan
reparere, hvis det bedst kan betale sig.

a. Reparation
Vi betaler, hvad det koster at reparere den
beskadigede ting ved at sætte den i væsent
lig samme stand som før skaden. Ved
“væsentlig samme stand” forstås, at tingen
i sin ydelse, sin anvendelse og sit udseende
i al væsentlighed har samme nytteværdi*
for den sikrede som før skaden. Vi giver ikke
erstatning for farveforskelle, når udseende
efter beskadigelse eller reparation kun i
mindre omfang er forringet.
Tilbyder en reparatør ombytning af
Der indføres adgang til at erstatte med
beskadigede ting frem for reparation, kan
ombytning.
vi foretage ombytning. Reglerne for erstat
ningsopgørelse ved genlevering, se afsnit
1.I.c finder ikke anvendelse.
b. Godtgøre værdiforringelsen
Værdiforringelsen* udregnes som tingens
værdi uden skade minus tingens værdi med
skade. Efter omstændighederne kan der blive
tale om både reparation og erstatning for
værdiforringelse*, hvis tingen efter repara
tion er blevet mindre værd.

Ord markeret med * er forklaret bagerst i vilkårene.
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Sådan opgør vi din erstatning (fortsat)
Ændringen vedrører

Ny tekst

Ændring

c. Genlevering
Vi kan fremskaffe eller levere nye tilsvaren
de ting, hvis dem, der er beskadiget eller
stjålet er indkøbt som nye og mindre end 2
år gamle på skadetidspunktet.
Er de ting, der er beskadiget eller stjålet,
købt brugt eller mindst 2 år gamle på
skadestidspunktet, kan vi genlevere med
tilsvarende brugte ting.
Ønsker sikrede ikke at genanskaffe tilsva
rende ting, udbetaler vi kontanterstatning
svarende til den pris, vi skal betale for tinge
ne hos den leverandør, vi anviser.

Vi indfører ret til at genlevere med tilsvaren
de ting.
Vi indfører en bedre ret til genlevering med
brugte ting.

d. Kontanterstatning
For ting, der er købt som nye, er under to år
gamle og i øvrigt er ubeskadigede, erstattes
med genanskaffelsesprisen for tilsvarende
nye ting.
For ting, der er over to år gamle, købt brugt
eller i forvejen beskadigede, fastsættes
erstatningen til genanskaffelsesprisen for
tilsvarende nye ting med rimeligt fradrag for
værdiforringelse* som følge af alder, brug,
Vi indfører særlige regler for ting, sikre
nedsat anvendelighed eller andre omstæn de selv har fremstillet eller som er købt i
digheder. Fradrag som følge af alder eller
udlandet.
brug mv. sker dog kun, hvis nytteværdien*
var væsentligt nedsat før skaden.
e. Ting du selv har fremstillet eller har
købt i udlandet
Når der sker skader på ting, du selv har frem
stillet erstatter vi højst materialeudgiften.
Når der sker skader på ting, du har købt i
udlandet erstatter vi højst indkøbsprisen
i udlandet. Du kan kun få tillæg for leve
ringsomkostninger, moms, told og andre
afgifter, hvis du genanskaffer tingen.

Rejsegods
Ændringen vedrører

Ny tekst

Ændring

Afsnit 13.1.a
Rejsegods

Rejsegods* under rejse til/fra og i udlandet,
Færøerne og Grønland i indtil 3 måneder fra
afrejsedato. Dækningen ydes efter de regler,
der gælder for denne forsikring, når tingene
tages med eller sendes som rejsegods*. Her
under dækkes skader ved forveksling.

Den ny tekst betyder, at skader på rejsegods
fremover kun er dækket på indbo plus. Det
betyder, at der er samme selvrisiko, uanset
om skaden sker i Danmark eller i udlandet.

Ord markeret med * er forklaret bagerst i vilkårene.
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Ansvar
Ændringen vedrører

Ny tekst

Ændring

Afsnit 16.2
Ansvarsforsikring.

Ansvar for skader forvoldt ved brug af et mo
tordrevet køretøj* eller et luftfartøj, herunder
radiostyrede model-og svævefly. Forsikringen
dækker dog ansvar for brug af visse motordrev
ne køretøjer og luftfartøjer, hvor der ikke er
krav om køb af lovpligtig ansvarsforsikring:
• Skader ved brug af el-cykler, segways og
lignende med en motorkraft, der betyder, at
man kan køre max. 25 km/t
• Skader ved brug af legetøj med en max ha
stighed på 15 km/t
• Skader ved brug af motoriserede ting – se
afsnit 1.F.g er dækket, når motorydelsen ikke
overstiger 25 hk (18.4 kwh) og tophastighe
den er højst 15 km/t. Personskader ved brug
af brug af gocarts med en motorkraft på op
til 25 km/t er dog dækket
• Skader ved brug af luftfartøjer med en vægt
under 250 g, fx, modelfly, helikopter og
droner. Det er et krav, at luftfartslovens regler
om flyvning er overholdt.

Der er ændret så de ting, der er dækket på
indboforsikringen også er dækket på an
svarsforsikringen. Bemærk dog, at droner
med en vægt over 250 g ikke er dækket.

Generel information
Ændringen vedrører

Ny tekst

Ændring

Afsnit 22.B
Selvrisiko.

Selvrisikoen er den del af erstatningen, som
sikrede selv skal betale efter en skade.
Når vi gør en skade op, udregner vi først er
statning efter afsnit 1.I. Herefter fratrækker vi
selvrisiko af det beløb, sikrede har krav på efter
afsnit 1.I.

Den ny tekst tydeliggør, at medlemmer,
der har en selvrisiko får mindre i erstat
ning end medlemmer, der ikke har
selvrisiko. Det beløb, man får mindre
i erstatning, er det beløb, man har i
selvrisiko.

Vi opkræver kun en selvrisiko, hvis samme skade
årsag samtidig rammer flere policer hos os. I disse
situationer vil vi opkræve den højeste selvrisiko.
Som en konsekvens af ændringen udgår ordet
skadeudgift af ordlisten.
Afsnit 22.I
Hvornår kan LB ændre
vilkår og priser.

LB Forsikring kan ud over den aftalte indeksre
gulering ændre i forsikringsvilkår, pris, forsik
ringssummer* og selvrisici. Vi varsler væsentlige
ændringer, der medfører en forringelse af pris,
forsikringssummer, selvrisici eller vilkår med
det varsel, der gælder for opsigelse til fornyel
sesdagen* (hovedforfald).
Sker ændringen i forbindelse med en skade,
kan ændringen dog ske med det varsel, der
gælder ved opsigelse efter skade.
Se opsigelsesvarsler i næste afsnit.
Vi kan uden at varsle opdatere vilkår med nye
indekstal, sætte prisen ned, forbedre dæk
ningen og foretage en sproglig opdatering af
vilkårene. De nyeste vilkår er altid tilgængelige
på vores hjemmeside.

Ord markeret med * er forklaret bagerst i vilkårene.

Side 4 af 4

Den ny tekst tydeliggør, at varslingsreg
lerne gælder væsentlige ændringer.
LB Forsikring kan efter lovgivningen
altid lave ikke-væsentlige ændringer.

