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Indboforsikring 
 Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
 
 Selskab: Lokal Forsikring G/S     FT-nr. : 50099 Produkt : Indboforsikring  
  
 

Dette faktaark giver dig et generelt overblik over forsikringen. Hvis du ønsker at få alle detaljer, finder du 
forsikringsbetingelserne for indbo på www.lokal.dk. Vælger du at oprette forsikringen, får du en police. Det vil af policen fremgå 
hvilke dækninger, selvrisici og summer, der gælder. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Indboforsikringen dækker husstandens ejendele. Det betyder, at hvis du tager din bolig og vender den på hovedet, er alt det der 
falder ud, dit indbo og det er det summen på indboforsikringen fastsættes efter. Indboforsikringen indeholder også en ansvars- 
og retshjælpsforsikring og den kan udvides med forskellige tilvalgsdækninger, alt efter behov. 

 

Hvad dækker den? 
 
ü Indbo 

Dækker bl.a. dine ting ved brand, tyveri, ran, røveri, 
færdselsskade, vandskade, storm og visse 
nedbørsskader. 

ü Rejsegods 

Dækker når dine indbogenstande er indskrevet som 
rejsegods (bagage) ved rejser til og fra udlandet med 
fly, tog, fragtmand eller bus. 

ü Køle-dybfrost 

Dækker skader på ødelagte madvarer ved nedbrud 
samt skade på hårde hvidevarer forvoldt af de optøede 
madvarer.  

ü Elskade 

Dækker skader der sker pga. kortslutning, induktion og 
lynnedslag på hårde hvidevarer og andre elektriske 
apparater. Fx tv, computere og printere. 

ü Identitetstyveri 

Dækningen mod ID-misbrug sikrer hurtig og effektiv 
hjælp til at få minimeret skaderne og så vidt muligt 
stoppe misbruget. 

ü Ansvar 

Dækker, hvis en i husstanden gør skade på andre eller 
deres ejendele. 

ü Retshjælp 

Dækker advokatudgifter ved visse private retssager, 
hvis du bliver sagsøgt, eller hvis du sagsøger andre. 

TILVALG 
ü Cykeldækning 
ü Pludselig skade 
ü Funktionsfejl 
ü Glas og kumme 

 

 

 

Hvad dækker den ikke? 
 
Her er nogle eksempler på, hvad forsikringen     
ikke dækker: 
 
û Bofællesskaber bestående af over 2 personer 
û Logerende 
û Småbåde over 5,5 meter og windsurfere 
û Haveredskaber på over 25 HK (18,4 kW) 
û Registrerede eller uindregistrerede motordrevne 

køretøjer samt dele og tilbehør hertil 
û Skader der alene består i svidning, smeltning 

eller småhuller uden at der har været en brand 
û Skade på ting som forsætlig udsættes for ild 

eller varme 
û Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb 
û Glemte, tabte eller forlagte ting 
û Simpelt tyveri, når der er tale om kontanter,    

guld, sølv, smykker, mønt- og     
frimærkesamlinger 

 

 

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 

 
! Dækningen for guld, sølv og smykker er 

begrænset til 10 % af forsikringssummen. 
! Dækningen for rejsegods medbragt på ferier er 

begrænset til 10 % af forsikringssummen. 
! Personskader erstattes med indtil 10.000.000  

kr. pr. forsikringsbegivenhed. 
! Tingskader og skader på dyr erstattes med 

indtil 2.000.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed. 
! Tyveri af cykel dækkes kun, hvis cyklens 

stelnummer kan oplyses, og cyklen var låst 
med en godkendt lås. 

! Vi erstatter efter afskrivningstabeller på cykel 
og udvalgte indbogenstande. 

! Der kan gælde en selvrisiko, som er 
egenbetaling af skader. 
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Hvor er jeg dækket? 
 
ü Indboforsikringen dækker i Danmark, når genstanden befinder sig: 

- I og ved din helårsbolig, som er det forsikringssted, der er nævnt i policen. 
- Hvis genstanden er midlertidigt medbragt udenfor forsikringsstedet i indtil 12 måneder. 
- I kundeboks i bank eller sparekasse. 
- I opbevaringsmagasin samt flyttevogn og container. 
- I fritidshus, campingvogn, beboelsesvogn, telt eller lystfartøj, så længe en sikret opholder sig eller overnatter der. I 

perioden fra 1. juni til 31. august dækkes dog i fritidshuset, selv om dette ikke er beboet. 
 

ü Indboforsikringen dækker ved flytning til ny helårsbolig på både din nye og gamle adresse i indtil 1 måned fra den 
dato, du får den nye helårsbolig til rådighed. 

ü Indboforsikringen dækker de ting, som du har med til udlandet i forbindelse med rejser. 
 

 

 

Hvilke forpligtelser har jeg? 
 
- Du skal give samtykke til, at Lokal Forsikring G/S må registrere, udveksle og behandle dine oplysninger, så vi kan 

administrere forsikringen. 

- Du skal kontrollere din police og sikre dig, at alle oplysninger er korrekte. 

- Du skal betale din forsikring til tiden. 

- Du skal give os besked, hvis du opmagasinerer nogle af dine ting, eller hvis du flytter. 

- I skadestilfælde er du forpligtet til, så vidt muligt, at afværge eller begrænse skaden. 

- Hvis du får en skade, skal du straks anmelde det til Lokal Forsikring G/S, samtidig skal du give Lokal Forsikring G/S 
de oplysninger, der er nødvendige for at behandle skaden. 

- Tyveri -og hærværksskader skal du straks anmelde til politiet. 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 
Forsikringen betales forud og første betaling skal ske ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier til de anførte 
forfaldsdage, som kan være aftalt til at være pr. måned, kvartal, halvår eller år.  

Præmien betales via betalingsservice eller indbetalingskort. 

Skadesforsikringsafgift og andre lovbestemte afgifter/gebyrer opkræves sammen med præmien. 
 

 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 
 
Dækningen starter fra det tidspunkt, der fremgår af policen, og løber indtil den opsiges skriftligt af dig eller os. 
 

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 
 
Du kan opsige dine forsikringer gratis én gang om året en måned inden forsikringens årsdag (hovedforfald). 
 
Resten af året kan du opsige dine forsikringer med løbende måned plus en måneds varsel mod at betale et gebyr. 
 
Opsiger du en forsikring indenfor de første år, opkræver vi et forhøjet gebyr. 
 
Du har gratis fortrydelsesret, 14 dage efter du har modtaget din police. 
 
Efter enhver anmeldt skade og i indtil 14 dage efter erstatningens udbetaling eller afvisning af skaden, er såvel 
forsikringstageren som selskabet berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel. 

Du kan læse mere om vores gebyrer på www.lokal.dk. 

 


