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Indboforsikring 
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
 
Denne forsikring er leveret af:  First. A/S    Produkt: Indboforsikring 
 
First. A/S (CVR nr. 28967098) er registreret hos Finanstilsynet. Registreringen kan findes på 
www.finanstilsynet.dk 

 

 
Dette dokument giver et overblik og nøgle information i relation til din indboforsikring. 
Fuldstændig aftale og kontraktlige information om produktet findes i policen herunder forsikringsbetingelser og særlige 
forsikringsbetingelser, begrænsninger og undtagelser, som du bør læse og kontrollere, at den opfylder dine 
forsikringsbehov. Hvis du har spørgsmål om din dækning eller særlige krav, bedes du kontakte din forsikringsformidler 
eller First. A/S 
 
Hvilken type forsikring? 
Din indboforsikring dækker dine ejendele mod de mest gængse skader fx brand og tyveri. Derudover dækker den de 
skader du kan blive gjort ansvarlig for på andre som person eller disses ejendele. Du kan udvide forsikringen til at omfatte 
pludselig opstået skader, el-skader, kaskoskader på din cykel eller glas og sanitetsdækning, hvis du bor til leje.  

 
 

 
 

 

 Er der nogle begrænsninger I dækningen? 
 

ǃ Penge, ubrugte frimærker og møntkort er begrænset til maksimalt 19.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed.  
ǃ ”Særligt private værdigenstande” fx smykker, frimærkesamlinger og møntsamlinger er begrænset til maksimalt 15 % 

af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed.  
ǃ Cykler dækkes med op til 12.595 kr. (indeks 2018) pr. forsikringsbegivenhed, medmindre der er valgt udvidet 

cykeldækning (fremgår af policen).  
ǃ Værktøj, rekvisitter og instrumenter som anvendes i dit erhverv er dækket op til maksimalt 4 % af 

forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed.  
 

 

             Hvad dækker forsikringen? 
 

✓ Indboforsikring – Dækker bl.a. brand-, vand-, 
storm- og tyveriskader på dine ting op til 
forsikringssummen på policen.  

✓ Ansvarsforsikring – Personskade – Dækker op til 
10 mio. kr. pr. forsikringsbegivenhed.  

✓ Ansvarsforsikring – Tingskade – Dækker op til 2 
mio. kr. pr. forsikringsbegivenhed.  

✓ Retshjælpsforsikring – dækker udgifter til visse 
private retssager. Forsikringen dækker op til 
75.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed. 

✓ Skade på rejsegods  

✓ Tilvalgsdækninger, hvis valgt:  
- Pludselig skade og funktionsfejl 
- El-skadeforsikring 
- Glas & Sanitet 
- Udvidet cykeldækning (kasko) 

 
 
  

  

             Hvad dækker forsikringen ikke? 
 
 Motorkøretøjer inkl. Dele og tilbehør, hvis denne 

har en motorkraft på over 25 HK, en max hastighed 
på over 15 km/t eller hvor der er registreringspligt 
ved kørsel på offentlig vej.  

 Luft- og søfartstøjer og dele og tilbehør hertil.  
 Ting som helt eller delvist bruges til erhverv.  
 Skader, der er opstået ved svidning, forkulning, 

misfarvning, overophedning eller smeltning, uden 
der har været brand. 

 Skade som følge af frostsprængning i lokaler, som 
sikrede disponerer over. 

 Skade opstået under påfyldning og aftapning af 
olietanke eller andre beholdere. 

 Skade som følge af opstigning af grund- eller 
kloakvand, medmindre skaden skyldes voldsomt 
sky- og tøbrud. 

 Skade som følge af bygge- og reparationsarbejder. 
 Skade på genstande udenfor bygning. 
 Skade hvor udlejer har erstatningspligten 
 Skade, der dækkes af garanti, som er givet af 

tredjemand, fx en sælger. 
 Hvis helårsboligen er ubeboet og har været 

ubeboet i mere end 6 måneder. 
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         Hvor er jeg dækket? 
 

✓ Forsikringen dækker I Danmark (dog ikke Færøerne). Forsikringen dækker også, hvis du medbringer dine ting i dit 
fritidshus eller campingvogn, så længe du selv overnatter der.  

✓ Forsikringen dækker med indtil 10 % af forsikringssummen under rejser til/fra udlandet i indtil 3 måneder fra 
afrejsedato.   

 

 

         Hvilke forpligtigelser har jeg? 
 

 Du skal kontakte os, hvis:  
 - Du ændrer adresse. 
- Skifter tagtype – fx fra hårdt tag til stråtag eller omvendt  

• Du skal kunne dokumentere dine krav – jo højere værdi én genstand har, des mere vil vi forvente du kan 
dokumentere. Det er derfor en god idé, at få lavet en smykkevurdering af dine smykker, inden skaden sker, hvis du 
ikke længere har kvitteringen. Denne kan laves ved de fleste smykkeforretninger.  

• Du skal efterkomme vilkår og betingelser for denne police. 

• Du skal fortælle os hurtigst muligt om eventuelle hændelser forbundet til denne forsikring, uanset om der tale om 
en skade. 

• Du skal træffe rimelige forholdsregler for at undgå ulykker, tab, skader, som kan resultere i en anmeldelse af skade 
på denne forsikring 

• Kontroller din police / betingelser jævnligt, så du sikre dig at dit forsikringsbehov er dækket tilstrækkeligt 

• Ved skadeanmeldelse, skal du følge procedure som er nævnt i police og/eller betingelser.  
 

 

 

         Hvornår og hvordan betaler jeg? 

 
Du har 21 dages betalingsfrist fra den dato fakturaen er udstedt. Dato for rettidig betaling, vil fremgå på fakturaen.  
Præmie opkræves ved faktura og indbetales elektronisk via bank. Det er ikke muligt at tilmelde betalingsservice på 
nuværende tidspunkt.   
 

 

         Hvornår går dækningen fra og til? 
 
Din forsikring begynder ved den anførte ikrafttrædelsesdato anført i policen. Forsikringen udløber dagen før hovedforfald 
som er anført i din police med mindre forsikringen bliver opsagt af dig eller os. Forsikringen fornyer automatisk pr. 
hovedforfald med mindre du eller vi har opsagt forsikring i henhold til betingelsernes opsigelsesvarsel. 
 

 

         Hvordan opsiger jeg aftalen? 
 

• Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og kan opsiges med mindst 1 måneds varsel til policens 
hovedforfaldsdato.   

• Du kan dog vælge at opsige med kort opsigelsesvarsel med mindst 30 dages varsel til den 1. i måneden. Ved kort 
opsigelse modregnes et administrationsgebyr på 65 kr. (2018) dog inden for det første år 415 kr. (2018).  

• Ved nytegning af forsikring, har du 14 dages fortrydelsesret. Se nærmere herom i forsikringsbetingelserne. 
 
 
 
 


