
Forsikringen omfatter skade på dine og evt. sambos ting. Indboforsikringen indeholder derudover også en retshjælpsforsikring og en 
ansvarsforsikring, hvis du kommer til at lave skade på andre personer eller deres ting. 

Hvilken form for forsikring er der tale om?

Hvad dækker den?

Er der nogen begrænsninger i 
dækningen?

Hvilke forpligtelser har jeg?

Hvad dækker den ikke?

✓
✓ 
✓
✓ 
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Indboforsikringen dækker dit private indbo, 
herunder fx hårde hvidevarer, elektriske apparater, 
kontanter og gavekort, cykel, instrumenter m.m.



 Brand

Lyn/overspænding

	Tyveri/indbrud

Vandskader

	Elektronik

	Pludselige hændelser

	Cykeltyveri

	Færdselsuheld

	Bagage

	Festivaldækning i Danmark

	Retshjælp

	Ansvar



  Forsikringen har en obligatorisk selvrisiko på  
kr. 500. Det betyder at du selv skal dække fra  
0 og op til kr. 500

	 Forsikringen dækker op til kr. 1.000.000



!

!

•	Du skal sikre dig, at oplysningerne i din police er 
korrekte

•	Ved ændringer til policen skal du give os besked

•	Hvis der sker en skade, skal du kontakte os 
hurtigst muligt

•	I tilfælde af en skade er du forpligtet til, så vidt 
muligt, at afværge eller begrænse skaden


 Ting, der hører til fritidshus, sø- og luftfartøjer, 
campingvogn eller motorkøretøj, der er indrettet til 
beboelse


Ting som bruges erhvervsmæssigt eller har et 
erhvervsmæssigt tilsnit


	Skade ved svidning eller smeltning fx gløder fra 
tobaksrygning eller pejs


	Glemte, tabte eller forlagte ting



X

X 

X

X

Indboforsikring
Selskab: Hedvig AB, org. nr. 559093-0334

Forsikringsgiver: Hedvig Försäkring AB, org. nr. 559245-5223                                                      Produkt: Indboforsikring

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger om forsikringen. Vil du vide det hele om forsikringen, skal du læse forsikringens 
vilkår. Ved uoverensstemmelse mellem dette produktark og forsikringens police og vilkår, er det policen og vilkårene, der er gældende. 

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Betalingen af forsikringen opkræves månedligt via kort. 

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen gælder for ét år ad gangen, medmindre 
andet fremgår af policen. Den forlænges automatisk 
for yderligere et år, medmindre den opsiges inden.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige forsikringen ved at skrive til  
hallo@hedvig.com eller via vores app. Du har 
ingen bindingsperiode og kan vælge at opsige 
din forsikring når som helst.




Hvor er jeg dækket?
•	Forsikringen dækker i Danmark, når de 
forsikrede ting befinder sig: 


–	I og ved din helårsbolig

–	I kundeboks i pengeinstitut

–	Uden for helårsboligen i indtil 3 måneder 


•	Ting der er medbragt fra helårsboligen til 
fritidshusbolig, campingvogn, beboelsesvogn, 
telt eller lystfartøj så længe en forsikret opholder 
sig eller overnatter der

•	Bagageforsikringen dækker under rejse, til/fra 
og i udlandet i indtil 3 måneder fra afrejsedato

•	Ansvars- og retshjælpsforsikringen dækker i 
Danmark. I resten af verden, herunder Færøerne 
og Grønland, dækker forsikringen i indtil 3 
måneder fra afrejsedato
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