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Hvorfor have en indboforsikring
Hvorfor have en indboforsikring?
I en almen boligafdeling er ejendommen forsikret mod brand, oversvømmelse og andre
skader, men det er dit indbo og dine personlige ejendele ikke.
Uden indboforsikring får du ingen dækning på de ”løse dele” i boligen, det vil sige møbler,
tæpper, tøj, sko, husholdningsartikler, elektronisk udstyr og så videre.
Vær derfor opmærksom på, at du har indboforsikring, og at den dækker tilstrækkeligt i
forhold til værdien af dit indbo.

Hvad dækker indboforsikringen?
Indboforsikringen dækker skader på dine private ejendele forårsaget af brand, vandskade,
tyveri eller andet. Desuden sørger indboforsikringen for skadebegrænsning på indbo lige
efter ulykken, det vil sige fjernelse af ting, der kan tage skade af at blive i din bolig samt
opmagasinering af dit indbo, indtil boligen er istandsat.
Indboforsikringen dækker også eventuelle ekstraudgifter til midlertidig bolig, hvis din bolig
vurderes ubeboelig i en længere periode.
I forbindelse med tegning af indboforsikring skal du være opmærksom på
forsikringssummen, det vil sige det maksimale beløb forsikringen dækker. Hvis du ønsker
at tegne en forsikring, tilbyder nogle forsikringsselskaber at foretage en vurdering af dit
indbo, for på den måde at beregne, hvor stor præmien skal være.

Hvordan tegner jeg en indboforsikring?
Indboforsikring kan tegnes hos alle landets forsikringsselskaber og i nogle banker.
Indboforsikring indgår ofte i pakkeløsninger med for eksempel ansvarsforsikring og
rejseforsikring.
Når du tegner en indboforsikring, skal du være meget opmærksom på, hvad forsikringen
dækker. I forbindelse med dækning af blandt andet cykler og særlig indbo som antikviteter
og meget værdifuldt elektronisk udstyr kan der være begrænsninger i den almindelige
indboforsikring. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at tegne særskilt forsikringer.
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