INDBOFORSIKRING
Får du ubudne gæster, som snupper dit nyindkøbte fjernsyn,
bliver dine skistøvler ødelagt af vand i kælderen, eller taber du
din telefon på vej ud af bussen, så er der hjælp at hente med en
indboforsikring i Købstædernes Forsikring. Forsikringen dækker bredt,
og når du anmelder skaden, sikrer vi, at du let og hurtigt kommer
videre og får erstattet eller repareret dine ting.

Standarddækninger

Tilvalgsdækninger

Forsikringen dækker,
• hvis dine ting bliver stjålet eller
ødelagt ved brand eller vandskade
• hvis du kommer til at gøre skade
på andre eller andres ting –
ansvarsforsikring
• hvis du bliver part i en tvist i form
af rets- eller voldgiftssager og skal
betale sagsomkostninger –
retshjælp

Du kan vælge ekstra dækninger,
som dækker
• hvis der sker noget med glas og
sanitet fx vinduer, håndvaske og
kummer (0 kr. i selvrisiko)
• hvis der sker noget med din cykel.
Vi dækker alle typer af cykler.
• hvis der sker el-skader ved fx lynnedslag, kortslutning osv.
• hvis du får en pludselig skade, fx
hvis du taber dine briller (der er
dog altid en selvrisiko)
• vi tilbyder også en udvidet elektronikdækning, som blandt andet
sikrer dig nyværdierstatning i 4 år
(ingen afskrivning). Det vil sige,
at du får mulighed for at erstatte gammelt med nyt i 4 år fra
købs-datoen.

Det er værd at lægge mærke til
• Skader på hårde hvidevarer er altid dækket på den forsikring (det gælder
hus- eller indboforsikring), hvor du får den bedste erstatning.
• Er du i gang med et byggeprojekt, dækker forsikringen op til 27.000 kr.,
hvis der sker tyveri eller brandskade på umonterede bygningsdele fx hårde
hvidevarer, der venter på at bliver monteret.

DU LEVER MEST, NÅR DU BEKYMRER DIG MINDST
Købstædernes Forsikring er medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

Saml dine forsikringer hos
os og få unikke fordele
• 0 kr. i selvrisiko på dine forsikringer,
hvis du får en skade, mens du er
uden job.
• 5000 kr. i hånden, hvis familiens
børn under 18 år får visse knoglebrud.
• Ingen forhøjet selvrisiko på bilforsikringen for familiens børn til og
med 25 år, når de låner husstandens bil.
• En garanti der sikrer dig fuld
erstatning, hvis din indbosum er
sat for lavt.
• 10 % rabat på alle dine forsikringer.

Du er velkommen til at
kontakte os
Ring på 70 13 70 13
Hverdage fra kl. 08.00 – 17.00
Send os en mail:
salg@ase.dk
ase.dk/forsikring

