
Hvis uheldet er ude, og dit hjem bliver udsat for brand, indbrud eller vandskade, så er det vigtigt, at du har 
en indboforsikring. Ellers kan du risikere, at du ikke får erstattet dine ejendele.

Når fl ammerne står ud af vinduet el-
ler tyven er løbet med computeren, så 
er gode råd dyre. Har du samtidig ikke 
tegnet en indboforsikring, er du meget 
dårligt stillet, når du vil have dine ejen-
dele erstattet.

Selvom du bor i lejebolig, så bør du 
have en indboforsikring. Det er dit eget 
ansvar at få tegnet en indboforsikring, 
da boligselskabet ikke dækker tab af 
personlige ejendele.

Mange tror ellers, at ejendommens 
brandforsikring også omfatter lejernes 
private indbo, men det er ikke tilfældet. 
Ejendommens forsikring dækker kun 
skade på selve ejendommen som følge 
af for eksempel brand- eller vandskade.

Hvad er en indboforsikring?
En indboforsikring dækker alle personer 
i din husstand, som er tilmeldt Folkere-
gisteret på adressen. Den dækker ofte 
også udeboende børn, hvis de er under 
21 år og bor alene.

En indboforsikring plejer at være med i 
den forsikringspakke, der kaldes fami-

lieforsikring. Familieforsikring går til tid-
er også under navnet privatforsikring, 
husstandsforsikring, boligforsikring eller 
Familiens Basisforsikring. 

Pakken indeholder som regel følgende 
grunddækninger:

en indboforsikring, der dækker dine 
private ejendele. Hvis møbler, tøj, 
musik- og tv-anlæg, computere m.m. 
bliver stjålet, brænder eller rammes 
af en vandskade, så får du det erstat-
tet
en ansvarsforsikring, der dækker, hvis 
en i husstanden laver en skade på an-
dre eller andres ting. 

Desuden indeholder nogle familiefor-
sikringer også en retshjælpsforsikring, 
som dækker sagsomkostninger ved pri-
vate retssager.

Vær opmærksom på, at forsikringen kan 
have begrænset dækning af bestemte 
værdigenstande - for eksempel værdi-
papirer, smykker, møntsamlinger, værk-
tøj, cykler og husdyr.

•

•

Hvor høj forsikringssum?
Når du tegner en forsikring, bør du være 
omhyggelig med at vælge en dækning, 
der svarer til dit behov. Det betyder, at 
forsikringssummen på din indboforsik-
ring som minimum skal svare til den 
samlede værdi af alt dit indbo. 

Hvis forsikringssummen er mindre end 
værdien af dit indbo, så er du underfor-
sikret. I så fald kan du risikere, at du 
ikke får fuld erstatning, for en erstatning 
må ikke overstige forsikringssummen.

Hvornår dækker forsikringen ikke?
Din forsikring kan godt indeholde en 
række undtagelser for, hvornår den ikke 
dækker. De typiske undtagelser er:

tyveri fra åbent hus - herunder også 
åbne vinduer. Alle døre og vinduer 
skal være lukket og låst
tyveri af ulåst cykel. Husk at låse med 
en godkendt lås samt gemme en sed-
del med stelnummeret på
pludselige skader, hvor du for ek-
sempel snubler og får revet en lampe 
ned
glas- og kummeskader

•

•

•

•
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gør-det-selv-skader, hvor du får spildt 
maling eller flænget overflader
hærværk

Det er især tilfældet med åbne vindu-
er, som mange ikke er opmærksomme 
på. Hvis en tyv kommer ind af et åbent 
vindue, begår vedkommende rent for-
sikringsmæssigt ikke indbrud, da der 
ikke brugt vold for at komme ind. I ste-
det registreres hændelsen som tyveri 
hos forsikringsselskaberne, og i så fald 
dækkes tab af kontanter, smykker og 
sølvtøj ikke. 

Ifølge Forsikringsoplysningen findes der 
ikke typegodkendte tyverisikre vindues-
beslag til at holde vinduer på klem, når 
man ikke er hjemme.

Computere, fladskærms-tv, dvd-afspil-
lere, mobiltelefoner og fotoudstyr vil 
of test kun blive erstattet med maksi-
malt 10 procent af den samlede forsik-
ringssum ved tyveri. 

Tillægsforsikringer
Hvis du har særligt dyre ting, bør du un-
dersøge, om de er omfattet indboforsik-

•

•

ringen. Ejer du for eksempel en dyr 
racercykel, så kan du risikere, at den 
ikke er omfattet den almene cykel-
tyveridækning, og i så fald bør du købe 
en tillægsforsikring. 

Hvis du ejer sjældne/dyre ting, er det i 
det hele taget en god idé at undersøge, 
om din forsikring dækker ordentligt. I 
forbindelse med elektronik kan det dog 
sjældent betale sig at købe en tillægs-
forsikring i butikken, da du i de fleste 
tilfælde er dækket ind under købeloven. 
Her har du to års garanti fra købsdatoen.

Forskelle hos forsikringsselskaber
Det er som sagt forskelligt, hvordan for-
sikringerne er sammensat hos de en-
kelte forsikringsselskaber. Derfor bør du 
lægge ud med at se på, hvilke behov 
du har for forsikring og dernæst under-
søge, hvordan de forskellige forsikrings-
selskaber kan matche dine krav.

Sørg for at læse forsikringspapirerne 
grundigt igennem, så du er helt sikker 
på, at forsikringen dækker det, du har 
brug for og spørg forsikringsselskabet, 
hvis teksten er uklar. 

Forsikringsoplysningen

Forsikringsoplysningen er forsik-
ringsselskabernes fælles informa-
tionstjeneste. Her kan du få et 
uvildigt svar på dine forsikrings-
spørgsmål.

Forsikringsoplysningen kan kon-
taktes på tlf. 33 44 55 00 i følgen-
de tidsrum:

Man-tors 09.00-16.30
Fre.        10.00-16.00

De kan også kontaktes på e-mai-
len: fo@forsikringsoplysningen.dk 

Forsikringsoplysningens hjemmeside  
indeholder desuden en lang række 
artikler om de forskellige forsikrings-
typer, statistik, pressemeddelelser og 
nyheder om forsikringsbranchen. 

Der er også mulighed for at bestille 
en lang række brochurer om de for-
skellige forsikringsformer.

www.forsikringsoplysningen.dk 
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