
INDBOFORSIKRING
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Selskab: DFA Indigo FT-nr. 38727 Produkt: Indboforsikring

Her kan du læse en kort beskrivelse af dækninger og begrænsninger for indboforsikringen. Dokumentet er ikke tilpasset dine 
individuelle tilvalg og viser ikke det komplette billede over alle betingelserne for din police. Du kan se mere om forsikringen i 
produktbeskrivelsen og øvrige betingelser på dfaforsikring.dk. Opretter du forsikringen får du betingelser og policen der  
tilsammen udgør aftalen mellem os.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Indboforsikringen samler indboforsikring, ansvarsforsikring og retshjælp i én forsikring, der dækker hele din husstand.  
Du kan vælge at udvide forsikringen, så den også dækker glas og sanitet i lejebolig.

Hvad dækker den?
 Generelt 

Forsikringen dækker dig og resten af din husstand, 
som er tilmeldt folkeregisteret på din adresse. Vi 
dækker også udeboende børn under 21 år, hvis de 
er ugifte og bor alene.

 Vi dækker dit og husstandens private indbo med 
op til det beløb, du har valgt som forsikringssum.

 Forsikringen dækker blandt andet:  
•  smykker, ting af guld og sølv og ting af særlig 

værdi med op 15% af din forsikringssum

 •  Kajakker og småbåde på under 6 meter og 
påhængsmotorer op til 5 hk

 •  penge, ubrugte frimærker og møntkort med op 
til 2% af din sum

 •  husdyr med op til 2 % af din forsikringssum.

 Indboforsikring  
Vi dækker dit og husstandens indbo, hvis det bliver 
stjålet eller ødelagt ved fx brand, hærværk, færd-
selsuheld, vand- eller stormskade.

 Ansvarsdækning  
Vi dækker med op til 10 millioner kroner pr. 
 skadebegivenhed, hvis du eller en anden i hus-
standen kommer til at gøre skade på andre. 
Skader på andres ejendele, dækker vi med op 2 
millioner kroner.

 Retshjælp  
Vi dækker udgifter med op til 125.000 kroner ved 
visse private retstvister, fx om private lejeforhold 
eller ved køb og salg af private ting.

 Elskadedækning  
Vi dækker skader, der opstår som følge af kort-
slutning, induktion og lynnedslag på husstandens 
elektriske apparater. 

 Cykeldækning  
Vi dækker alle husstandens cykler med op til 
20.000 kroner pr. cykel ved fx tyveri og brand. 

 Anden skade dækning  
Vi dækker pludselige, udefrakommende skader 
der påføres det forsikrede. 

TILVALG 
Nedenstående er alene omfattet, hvis du aktivt har 
valgt dem til.

Du kan tilvælge dækning for glas og sanitet hvis du 
bor til leje.

Hvad dækker den ikke?
 Generelt  

Forsikringen dækker ikke logerende, det vil sige 
personer, du har boende til leje. 
Forsikringen dækker ikke skade forvoldt med vilje. 
Vi dækker ikke skader som følge af krig, jord-
skælvs- og atomskader. 
Vi dækker ikke ansvar ifm. anlægs- og bygge-
arbejde.

 Indboforsikring  
Vi dækker ikke motordrevne køretøjer som fx biler 
og motorcykler. Campingvogne, haveredskaber 
med over 25 hk, og luftfartøjer inklusive dele og 
tilbehør. 
Vi dækker ikke ting, der tilhører en virksomhed.

Er der nogen begrænsninger?
   Generelt 

Indbo, som midlertidigt er uden for adressen, hvor 
forsikringen dækker, er dækket i op til 6 måneder.

   Indboforsikring 
Vi dækker ikke tyveri eller hærværk, der er for-
voldt af en person, som du har givet adgang til din 
bolig. 
Vi dækker ikke skader, der opstår ved svidning 
eller smeltning. 
Vi dækker ikke smykker, penge og andre ting af 
særlig værdi ved indbrud i bilen eller ved et sim-
pelt tyveri, fx hvis du har forladt hjemmet uden at 
låse døren. 
Enkeltgenstande hvori der indgår guld, sølv, platin 
og ædelstene dækkes med maks. 50.000 kr. 
Vi dækker ikke cyklen, hvis du er ude for et færd-
selsuheld.

   Retshjælp 
Vi dækker ikke omkostninger i forbindelse med 
fx straffesager,   arbejds- eller lønspørgsmål, 
opløsning af ægteskaber og inkassosager mod et 
medlem af husstanden.

   Ansvarsforsikring  
 Vi dækker ikke skader, der er forvoldt af hunde. 
 Vi dækker ikke skader, der er forårsaget af droner.

   Cykeldækning  
Vi dækker ikke tyveri af din cykel, hvis du ikke kan 
oplyse dens stelnummer.



Hvor er jeg dækket?
 Forsikringen dækker på forsikringsstedet, som fremgår af din polce. Udenfor forsikringsstedet dækkes i op til 6 måneder, 

og på udlandsrejser i op til tre måneder.

Hvilke forpligtelser har jeg?
• Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter forsikringen

• Du skal betale til tiden

•  Du skal kontakte os, hvis oplysningerne i policen er forkerte, hvis du flytter, hvis boligen får stråtag, eller hvis værdien af  
dit indbo bliver større end din forsikringssum

• Får du en skade, skal du hurtigst muligt anmelde den til os

• Du skal anmelde tyveri, røveri, overfald og hærværk til politiet.

 
Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du skal betale forsikringen, når den træder i kraft. Aftalen skal være tilmeldt BetalingsService og du kan betale forsikringen 
pr. måned, kvartal, halvår eller år. 

Hvornår går dækningen fra og til? 
Forsikringen starter den dato vi aftaler. Herefter løber den et år ad gangen og forlænges automatisk et år pr. hovedforfald, 
med mindre den opsiges inden.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan enten opsige forsikringen en måned før hovedforfald uden gebyr eller med 30 dages varsel til udgangen af en måned 
mod et mindre gebyr. Opsiger du aftalen i det første år, opkræver vi et forhøjet gebyr. Du og forsikringsgiveren kan i forbindel-
se med en anmeldt skade, opsige forsikringen med 14 dages varsel jævnfør forsikringsbetingelserne. 


