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Dette dokument (faktaark) understøtter alene det medfølgende og komplette sæt forsikringsvilkår samt policen. Det er forsikringsvilkårene og policen der 
tilsammen udgør de kontraktlige betingelser for forsikringen. Du kan se mere om forsikringen samt øvrige betingelser på www.soenderjysk.dk. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Familieforsikringen dækker dit indbo mod brand, vand, tyveri, storm, færdselsuheld og el-skade. Udover dette, omfattes ansvarsforsikring og retshjælp, 
ligesom Id-sikring og psykologisk krisehjælp indgår

Hvad dækker den? 
Generelt 
Forsikringen dækker dig og din husstand, på din 
folkeregisteradresse, samt udeboende børn under 21 år, når 
de bor alene. 

Indboforsikring 
Forsikringen dækker dit indbo indtil summen nævnt i 
policen, mod skader som fx brand, vand, storm, tyveri, 
hærværk, røveri samt færdselsuheld. 

Ansvarsforsikring 
Forsikringen dækker skader som du eller andre i husstanden 
forvolder på andre personer eller deres ting, med op til hhv. 
5 mio. kr. og 2 mio.kr.
Lånte og lejede genstande er ligeledes dækket for 
pludselige skader de første 30 dage af låne/lejeperioden. 

Retshjælp 
Forsikringen dækker udgifter til visse private retstvister med 
op til 175.000kr. 

El-skade 1 og 2 
Forsikringen dækker el-skader som f.eks. kortslutning, 
induktion, overspænding eller lignende. 

Psykologisk krisehjælp 
Forsikringen giver op til 10 behandlinger hos krisepsykolog, 
hvis du bliver udsat for visse traumatiske hændelser. F.eks. 
trafikuheld, brand, indbrud, dødsfald blandt dine nærmeste, 
abort, skilsmisse mm.

ID-sikring 
Hjælper med at forebygge, opdage og begrænse 
identitetstyveri, ligesom der er dækning for juridisk bistand 
for indtil 25.000kr. i forbindelse med afvisning af 
uberettigede pengekrav.

Web Clean-up 
Hjælper med at forsøge at fjerne uønsket og krænkende 
indhold fra Internettet, som er offentliggjort uden dit 
samtykke. Forsikringen hjælper samtidig med at lukke falske 
profiler, som er oprettet i dit navn.

TILVALG
Udvidet elektronikdækning 
Forsikringen dækker elektroniske apparater som 
f.eks. smartphones, hårde hvidevarer og tv mod funktionsfejl,
pludselige skader, pixelfejl og pludselige skader som følge af
væsker eller fugt.

Pludselig skade 
Dækker dit normale indbo ved pludselige skader, hvorved 
forstås skader som opstår pludseligt og uventet.  

Cykelkasko 
Forsikringen dækker kaskoskader på cyklen som f.eks. skader 
efter færdselsuheld, styrt, hærværk og lign. 
Forsikringssummen fremgår af din police.

Rejse- samt afbestillingforsikring
Forsikringen dækker ferie- og studierejser op til 1 måneds 
varighed. Der kan tegnes dækning for EU eller hele verden - 
og skiferie altid er omfattet. Forsikringen omfatter bl.a. 
udgifter til behandling og hjemtransport hvis du bliver syg 
eller kommer til skade på ferien. 
Afbestillingsdækning skal tegnes særskilt.

Læs mere om vores øvrige tilvalg; “windsurfer og småbåde”, 
“glas- og kummedækning”, 
“gravstedsdækning”, “el-hjælpemidler”, “havetraktor”, 
“antennedækning”, “løsøre fritidslandbrug", "Fugle i voliere", 
"motorcorsser", "golfcar" osv. på www.soenderjysk.dk 
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Hvad dækker den ikke?
Generelt
Forsikringen dækker ikke logerende, ligesom 
bofællesskaber på mere end 2 personer heller ikke dækkes.

Indboforsikring
Forsikringen dækker ikke genstande som tilhører en 
virksomhed.
Forsikringen dækker heller ikke skader som forvoldes med 
forsæt, eller skader som skyldes grov uagtsomhed.

Ansvarsforsikring
Forsikringen dækker ikke ansvar for skader forvoldt af 
hunde, modelfly eller droner.

TILVALG

Pludselig skade
Forsikringen dækker ikke skader som fremkommer ved 
almindeligt brug som f.eks. ridser, skrammer, tilsmudsning, 
stænk samt spild af fødevarer og væsker.

Afbestilling
Forsikringen dækker ikke såfremt du ved bestilling af din
rejse, kendte til den sygdom, der er årsag til afbestillingen,
hvis der kunne forventes et behandlingsbehov inden 
afrejse.



Hvilke forpligtelser har du? 
• Du skal kontakte os såfremt du skifter bopæl, ændrer tagbelægning, eller hvis værdien af dit indbo overstiger forsikringssummen.
• Du skal sørge for at betale din forsikring rettidigt.
• Du skal forsøge at afværge skader. Sker der alligevel en skade, skal du forsøge at begrænse den mest muligt.
• Du skal anmelde skader til os hurtigst muligt, ligesom tyveri, ran, røveri, overfald og hærværk skal anmeldes til politiet.

Hvordan opsiger du aftalen? 
• Forsikringen kan gebyrfrit opsiges skriftligt med mindst en måneds varsel op til forsikringens hovedforfald.
• Forsikringen kan også opsiges skriftligt med mindst en måneds varsel op til udgangen af en kalendermåned, mod betaling af et mindre gebyr.
• Opsiges forsikringen indenfor det første år, opkræves du et forhøjet gebyr.
• Forsikringen kan opsiges 14 dage efter udbetaling af erstatning eller afvisning af en skade.

Forsikringen dækker i Danmark (dog ikke Grønland og Færøerne) samt ved rejser i udlandet (inkl Grønland og Færøerne) i maks 3 måneder

Er der nogen begrænsninger af 
dækningen? 
Generelt 
Forsikringen har bl.a. følgende begrænsninger: 

− Særlige private værdigenstande såsom smykker, ting af
guld og lign. dækkes med maks. 15% af
forsikringssummen.

− Værktøj, rekvisitter og instrumenter som du bruger som
lønmodtager i dit erhverv dækkes med maks. 4% af
forsikringssummen.

− Penge og pengerepræsentativer dækkes med maks.
23.600 kr. (2018)

− Husdyr dækkes med maks. 2% af forsikringssummen.

− Cykler dækkes med op til 2% af forsikringssummen.
− Almindeligt privat indbo såsom møbler dækkes med

maks. 5% af forsikringssummen ved tyveri fra aflåst
garage og udhus.

− Køle- dybfrostskader dækkes med maks. 1% af
forsikringssummen.

− Særligt privat indbo som f.eks. malerier, fjernsyn,
spiritus, våben mm. dækkes ikke i loft- og kælderrum i
etagebyggeri, samt fra udhus og garage.

Indboforsikring 
− Der er kun dækning for tyveri af cykler såfremt du kan

oplyse  cyklens stelnummer, samt at cyklen var aflåst
med en forsikringsgodkendt lås.

ID-sikring 
− Forsikringen dækker ikke økonomiske tab.

TILVALG 
Ferierejsedækning

− Forsikringen dækker ikke skader som følge af
påvirkning af spiritus, narkotika eller andre rusmidler,
samt deltagelse i slagsmål eller andre strafbare
handlinger.

− Forsikringen dækker ikke i Danmark.
− Forsikringen dækker ikke skader der er sket i

forbindelse med særlige aktiviteter som f.eks.
motorløb, bjergbestigning, faldskærmsudspring eller
dykning til under 20 meters dybde.

− Behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme,
der indenfor de sidste 2 måneder før afrejsen har
medført hospitalsindlæggelse eller ændring af
medicinering.

Udvidet elektronikdækning 
− Forsikringen dækker ikke kosmetiske skader som f.eks.

ridser, skrammer, tilsmudsning, farveforskelle o.l.
− Forsikringen dækker op til 10% af forsikringssummen

−
pr. forsikringsbegivenhed, dog maks. 50.000 kr.
Forsikringen omfatter apparater indtil de er 4 år fra
den oprindelige købsdato. Dog er pludselig skade
dækket på apparater over 4 år, men med afskrivning
jf. afskrivningstabellerne

Pludselig skade 

− Skader skader forvoldt af dyr dækkes ikke.
− Skader der fremkommer ved almindelig brug, f.eks.

ridser, skrammer, spild af fødevarer og væsker.

Hvornår og hvordan betaler du? 
Første præmie skal betales når forsikringen træder i kraft. Derefter skal du betale de følgende præmier på de aftalte betalingsdatoer. 
Forsikringen kan betales enten månedlig, kvartalsvis, halvårligt eller helårligt via indbetalingskort eller betalingsservice. Månedsvis 
betaling forudsætter tilmelding til betalingsservice.

Hvornår går dækningen fra og til? 
Forsikringen træder i kraft den dato som er aftalt med dig. Forsikringen løber indtil hovedforfald, hvorefter den løber et år ad gangen, 
indtil enten du eller Sønderjysk Forsikring opsiger aftalen.

Hvor er du dækket? 
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