Indboforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Selskab: ABCforsikring
Produkt: Indboforsikring
Forsikringsgiver: Eir Försäkring AB, Sverige, Org.nr. 559166-0617

Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger om forsikringen. De gældende vilkår og betingelser for forsikringen fremgår af andre dokumenter. Ved uoverensstemmelse mellem dette produktark og forsikringens police og vilkår, er det policen og vilkårene, der
er gældende. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringens vilkår, ABCvilkår Indbo 2021-1. Du finder dem på www.abcforsikring.dk.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
En indboforsikring, der dækker mere end dit indbo, som retshjælp og ansvarsforsikring. Du kan supplere grunddækningerne med fx
All-risk, pludselig skade, udvidet cykel og værktøjsdækning.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Hvornår dækker forsikringen - fx
Indbrud

Hvornår dækker forsikringen ikke:
Glemte, tabte eller forlagte ting – heller ikke selv om
nogen derefter har taget dem

Brand

Svide- og glødeskader, hvor der ikke har været
flammer

Tyveri og hærværk
Ansvar

Tyveri af fx smykker og lignende, hvis hjemmet ikke
er forsvarligt låst

Retshjælp
Kortslutning mv. (herunder også tilfældig
strømafbrydelse)
Identitetstyveri
Færdselsuheld og havari

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?
Forsikring dækker op til summen, der er aftalt i
forbindelse med oprettelsen

TILVALG:
Pludselig skade

Særlige steder er der begrænset dækning, fx i udhus
og garage eller kælderrum i etagebyggeri

All-risk elektronik
Udvidet cykeldækning
Udvidet værktøjsdækning
ATV dækning
Glas og sanitet
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Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker dine egne ting og de ting, som
du har risikoen for ved lån eller leje.
Der er særlige regler for ting, du opmagasinerer, har
liggende i sportsklubber eller midlertidigt har uden
for dit hjem

Hvilke forpligtelser har jeg?
Sker der en skade, skal det hurtigst muligt anmeldes
til os på www.abcforsikring.dk
Tyveri, røveri og seriehærværk skal også hurtigst
muligt anmeldes til politiet.
Ved ændringer
Du skal give os besked ved ændring af din risiko.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du betaler som udgangspunkt én gang om året
på forsikringens årsdag. I de fleste tilfælde kan du
dog vælge, hvor ofte du vil betale.
Du skal betale forsikringen via Betalingsservice.

Hvornår starter og slutter dækningen?

Forsikringen gælder for et år af gangen, med mindre
andet fremgår af policen.
Forsikringen fortsætter automatisk, hvis ikke den
opsiges inden.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du skal opsige forsikringen skriftligt.
Du kan opsige dine forsikringer gratis én gang om
året en måned inden forsikringens årsdag.
Resten af året kan du opsige din forsikring med
løbende måned plus 1 måneds varsel mod at betale
et administrationsgebyr.
Har du haft forsikringen i mindre end et år,
er gebyret større.
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