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Her kan du læse en kort beskrivelse af vores indboforsikring. Du kan se mere om forsikringen og os på lb.dk, bauta.dk, runa.dk eller lbforsikringpfa.dk. Vælger du at købe en Indboforsikring, får du de samlede vilkår og en police, der tilsammen er aftalen mellem dig og LB Forsikring.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Indboforsikring inkl. ansvar, genhusning, retshjælp, psykologisk krisehjælp og ID-tyveri. Du kan udvide forsikringen med forskellige
tilvalg.

Hvad dækker den?

EKSTRA TILVALG:

Forsikringen dækker de sikredes ting på
forsikringsstedet. Sikrede er forsikringstager og
andre familiemedlemmer på forsikringstagers
adresse. Der er en begrænset dækning for børn
under 21 år, der bor på en anden adresse.

Cykel Plus: Vi erstatter din cykel med op til
60.000 kr. pr. cykel og forsikringen dækker
udover tyveri også de fleste andre skader på
cyklen. Der er altid selvrisiko på Cykel Plus
Ekstra sum: Vi udbetaler erstatning op til en aftalt
sum ved tyveri af smykker og ting af guld og sølv
Glas og sanitet: forsikringen dækker brud på glas
og sanitet

Indboforsikringen dækker op til den aftalte sum.
Der er særlige dækningsmaksimum på:
· Smykker og ting af sølv og guld: forsikringen
dækker op til 15 % af summen
· Cykler: forsikringen dækker op til 14.200 kr.
· Småbåde: forsikringen dækker op til 23.700 kr.
· Motoriserede ting: forsikringen dækker op til
21.500 kr.
· Kontanter: forsikringen dækker op til 23.700
kr.
· Husdyr: forsikringen dækker op til 2 % af den
aftalte sum
· Arbejdsredskaber: forsikringen dækker op til 5
% af den aftalte sum
STANDARD:

Hvad dækker den ikke?
Forsikringen dækker kun det, der står på policen
eller i vilkårene. Det betyder fx:
8 Forsikringen dækker ikke personer, der bor til leje
hos dig. Forsikringen dækker ikke dine børn over
21 år, når de er flyttet hjemmefra
8 Ansvar: forsikringen dækker ikke, hvis der efter
loven er krav om en særlig ansvarsforsikring og
skader forvoldt af ting, der normalt er omfattet af
egen forsikring, fx bygninger og campingvogne

4 Ansvar, genhusning og retshjælp: Vi erstatter

ansvarsskader med op til 10 mio. kr. pr.
personskade og 5 mio. kr. ved skade på ting Vi
erstatter udgifter på op til 175.000 kr. ved visse
private retssager i 1. instans.
4 Indbo Basis inkl. Underforsikringsgaranti:
forsikringen dækker bl.a. brand, vand, storm og
tyveri.
4 Psykologisk krisehjælp: forsikringen dækker
udgifter til psykologhjælp ved visse kriser
4 Id-tyveri: forsikringen dækker, hvis din identitet
bliver misbrugt.
Indbo Plus: forsikringen dækker bl.a.
kortslutningsskader, funktionsfejl på elektriske
apparater og pludselige skader på dit indbo.
Der er altid selvrisiko på Indbo Plus (TILVALG)
Rejseforsikring Verden: forsikringen dækker
under private rejser (TILVALG)
Afbestillingsforsikring: forsikringen
afbestillinges ved bl.a. sygdom og tilskadekomst
(TILVALG)

Er der begrænsninger
i dækningen?

!
!
!
!
!

Forsikringen dækker ikke skader, der er undtaget
på policen eller i vilkårene, der gælder fx:
Forsikringen dækker ikke tyveri af smykker, guld,
sølv og penge, når din bolig ikke er forsvarligt
aflåst
Forsikringen dækker ikke tyveri af dine ting under
udlejning/udlån
Forsikringen dækker ikke tyveri, når tyven er i
boligen med din tilladelse, fx lejer, gæster og
håndværkere
Forsikringen dækker ikke tyveri, når du har
udvist grov uagtsomhed, fx ladet dine ting stå et
offentligt sted uden opsyn
Forsikringen dækker ikke særligt privat indbo
fx elektronik, når du opbevarer det i udhuse,
garager, lofts- eller kælderrum
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Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker i Danmark (ekskl. Grønland) og under rejser og ophold i udlandet (og Grønland) indtil 3 måneder. Der er
særlige regler for indbo udenfor din faste adresse, og når du flytter.

Hvad er mine forpligtelser?
Du skal give os de korrekte oplysninger, når du køber forsikringen. Du skal betale til tiden og straks anmelde skader til os.
Tyveri, røveri og hærværk skal også anmeldes til politiet.
Du skal give besked:
· Hvis du flytter

·
·
·
·

Hvis du får eller opsiger et abonnement på tyverialarm
Hvis dit hus får stråtag
Hvis dit indbo er mere værd end det beløb, du har valgt at være forsikret for
Hvis dit indbo opmagasineres

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du skal betale forsikringen, når den træder i kraft og senest 14 dage efter, at du har modtaget den første opkrævning. Vi opkræver betaling helårligt. Du kan mod tillæg vælge at betale halvårligt eller månedligt. Du kan vælge mellem at betale via Betalingsservice, som koster 6 kr. pr. gang eller indbetalingskort, som koster 30 kr. pr. gang. Vælger du at betale månedligt, er det et
krav, at du betaler via Betalingsservice.

Hvornår dækker forsikringen fra og til?
Forsikringen dækker fra den aftalte dato. Herefter løber den et år ad gangen, indtil du opsiger den. Vi kan opsige eller ændre
forsikringen med 30 dages varsel til den årlige fornyelse eller med 14 dages varsel efter en skade.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du har 14 dages fortrydelsesret. Fristen begynder, når du har modtaget en skriftlig besked fra os om, at forsikringen er trådt i
kraft. Du skal fortryde skriftligt inden fristens udløb.
Du kan herefter altid opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en måned. Har du haft en skade, har du også ret
til at opsige forsikringen straks i indtil 14 dage efter, at vi har udbetalt erstatning eller afvist skaden.
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