Indbo
En indboforsikring giver dig tryghed i hverdagen, fordi den
både dækker dine egne ting og andre personer og deres
ting, hvis du er uheldig at komme til at beskadige dem.

Fordele
	Dækker hele din husstand
	Giver adgang til attraktive Plus Fordele
Ikke noget loft for den samlede værdi af dit indbo
Rabat når du har en indbrudsalarm

Vores indboforsikringen omfatter både dig og din husstand, og
den er tilpasset den moderne families behov. Det betyder fx, at vi
også dækker dine delebørn, når de er hos dig, og din ægtefælle/
samlever, når denne bor i en plejebolig. Bor du alene, har du de
samme gode dækninger, og så tager prisen udgangspunkt i, at du
bor alene.
Det dækker din indboforsikring
En almindelig indboforsikring hos os dækker bl.a.:
• Skade på dine ting efter fx brand, vandskade, tyveri, hærværk
og el-skade
• Cykler
• Småbåde, kanoer, kajakker inkl. Wind- og kitesurfere
• Tricktyveri, som er sket i dit eget hjem
• Dit erstatningsansvar, hvis du er kommet til at skade andre
personer eller deres tin
• Retshjælp – økonomisk hjælp, hvis du havner i uenighed, fx i en
lejeretssag
• Psykologisk krisehjælp, fx ved sygdom i din nærmeste familie.
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Forsikringen har ikke noget loft for den samlede værdi af dit
indbo
Du behøver derfor ikke at tage stilling til, hvor meget dine ting
samlet set er værd. Dine ting er dækket med op til 54.590 kr. pr.
ting (2018), og hver af dine grupper af ting er dækket med op til
109.180 kr. pr. skade (2018). Du kan købe mere dækning, hvis du
har dyrere ting/grupper af ting.
Grupper af ting omfatter:
• Smykker (ikke ure)
• Guld og sølv (ikke ure, men fx sølvtøj)
• Designmøbler
• Samlinger (frimærker og mønter, våben, skulpturer, malerier
samt bøger og kort, fx sø- og landkort).
Forsikringen dækker højst:
• Penge o.l. med op til 27.295 kr. (2018)
• Cykler (tyveri og hærværk) med op til 13.101 kr. pr. cykel
(2018). Beløbet kan forhøjes.
• Tyveri uden for din bolig med op til 54.590 kr. pr. skade (2018).
Beløbet kan ændres efter behov.

Tilvalgsdækninger
Du kan udvide din indboforsikring med følgende tilvalgsdækninger, når du i forvejen har tyveridækning:
Udvidet cykelskade Få dækket skader på din cykel, fx hvis du
styrter eller bliver påkørt. Har du en dyrere cykel, kan du vælge en
højere sum på hhv. 27.295 kr. eller 54.590 kr. pr. cykel (2018). For
udvidet cykelskade gælder den selvrisiko, du har valgt, dog min.
1.637 kr. pr. skade (2018).
Pludselig skade Få dækket pludselige skader på dine ting, fx hvis
du spilder rødvin i din sofa, hvis et skab falder ned, eller hvis der
sker brud på glas og sanitet i din lejebolig.
Elektronikskade Få dækket funktionsfejl på dine elektroniske
apparater de første 5 år, fx hvis din fladskærm pludselig går i sort,
samt pludselige skader, fx hvis du spilder kaffe ned i din bærbare
pc, så den går i stykker. Derudover kan du også få dækket pludselige skader på it-udstyr, som skolen/uddannelsesstedet stiller til
rådighed for dig og din husstand.
Tilvalgsdækningerne Pludselig skade og Elektronikskade har en
selvrisiko på 1.091 kr. (2018). Det betyder, at du selv skal betale
1.091 kr. pr. skade – resten betaler vi.
Få ekstra tryghed med Plus Fordele
Med din indboforsikring hos os, får du adgang til særlige fordele,
der skaber ekstra tryghed i din hverdag. Vi kalder dem Plus Fordele. Nogle får du automatisk, andre skal du vælge til. Få fx hjælp,
hvis din identitet bliver misbrugt – økonomisk eller på sociale
medier, eller benyt Tryg Lægehotline, hvor du uden for din egen
læges åbningstid kan få svar på bekymringer om sygdomssymptomer ved en videokonsultation med en læge i almen medicin.
Læs mere om Plus Fordele på tjm-forsikring.dk/plus.
Du kan desuden frit benytte Tryg Bolighotline, hvor du kan få
råd om, hvordan du vedligeholder din bolig og afhjælper mindre
problemer. Ring på 44 20 47 20. Telefontiden er 9.00 – 16.00
(man-fre).
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Installér en indbrudsalarm og få rabat
Erfaringen viser, at tyve undgår steder, der er overvåget. Har du
installeret en godkendt alarm, kan du få rabat på din indboforsikring. Læs om mulighed for rabat på boligalarm på tjm-forsikring.
dk/plus.
Startdækning til unge
Unge, der er flyttet hjemmefra, har ofte en stram økonomi - derfor har mange ingen forsikring. Det kan dog blive katastrofalt, fx
hvis lejligheden brænder, eller hvis man bliver gjort erstatningsansvarlig, fordi man ved et uheld er kommet til at skade andre
personer eller deres ting. Derfor tilbyder vi en grunddækning til
30 – 40 kr. pr. måned, afhængigt af bopæl mv. Den dækker de
værste ting: brand, ansvar, retshjælp, krisehjælp mv. - men ikke
tyveri og vandskade.
Undgå dobbeltdækning
Vær opmærksom på, når du køber en indboforsikring, at nogle
skader på indbo også kan være dækket af en anden forsikring
eller af et serviceabonnement. Skader på glas, sanitet og hårde
hvidevarer kan også være dækket på en villa- eller husforsikring
eller på en udlejers bygningsforsikring. Undersøg derfor altid,
hvilke af dine ting, der allerede er dækket af andre forsikringer, så
du ikke køber en dækning, du ikke behøver.
Du er altid velkommen til at kontakte os
Dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Ønsker du personlig
rådgivning om forsikring, kan du altid ringe til din forsikringstillidsmand eller til hovedkontoret på 70 33 28 28.
Hovedkontorets telefontid er 8.00-17.00 (man-tors) og 8.0016.00 (fre).
Dette faktablad indeholder ikke alle oplysninger. Læs altid også
produktbladet om indboforsikring. Det kan du hente på tjm-forsikring.dk/produktinfo. Ved skade er det de fuldstændige forsikringsbetingelser, der gælder. Dem kan du hente på tjm-forsikring.
dk/betingelser.

