
 

Indboforsikring 
 Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
 
 Selskab: Storstrøms Forsikring G/S          
 Danmark    FT-nr. 50167 
 

Produktarket indeholder ikke fyldestgørende oplysninger om forsikringen. Sker der en skade, er det din 
forsikringsaftale (policen) og betingelserne der er gældende. Det fremgår af din police, hvilke dækninger du 
har valgt. Tilvalgsdækninger er valgfrie. Forsikringsbetingelserne finder du på stofo.dk  
 
Hvilken form for forsikring er der tale om ? 
Indboforsikringen omfatter dine ting. Normalt indbo, samt særligt indbo fx penge, smykker, samlinger mv.  

Dit erstatningsansvar er også dækket, hvis du gør skade på andre personer eller deres ting.  
 

 

 

 

 

Hvad dækker den ? 

Forsikringssum 
De forsikringssummer du har valgt, 
fremgår af din forsikringsaftale.  
Enkelte summer fremgår af 
forsikringsbetingelserne. 
 
Dækninger 
✓ Brandskade 
✓ El-skade – kortslutning  
✓ Vejrskader 
✓ Tyveri og hærværk  
✓ Røveri 
✓ Overfald og tricktyveri 
✓ Udstrømning og udsivning af væsker 
✓ Færdselsskade 
✓ Bagage – skade i udlandet 
✓ Golfforsikring 

 
Derudover dækkes  
✓ Ansvar 
✓ Retshjælp 
✓ Identitetstyveri - Hjælp til bistand 
✓ Psykologisk krisehjælp 

 
Tilvalg 
o Pludselig skade - på indbo hørende til 

en privat boligs normale udstyr  
o Kaskoforsikring til cykler 
o Elektronikskade – funktionsfejl og 

pludselig skade på elektriske apparater 
fx mobiltelefoner, Pc'er, elektriske 
køkkenmaskiner o. lign. 

o Glas og sanitet 
 

 

  
  

 

Hvad dækker den ikke ? 

Fuldt overblik findes i betingelserne. 
Her er oplistet nogle eksempler 
 
 Brand kun ved svide- og glødeskader 

fx tobaksrygning og brændeovne 
 Tyveri begået af lejere, gæster elle 

hushjælp, der opholder sig med din 
 Tyveri af særlige ting fx penge og 

smykker, hvis boligen ikke er 
forsvarligt aflåst 

 Tricktyveri udenfor hjemmet 
 Motordrevnekøretøjer fx knallerter, 

og ATV’er, søfartøjer over 5,5 m 
 Campingvogne, teltvogne, trailere og 

dyretransportere 
 Pludselig skade på dit normale indbo, 

hvis ‘Pludselig skade’ dækning ikke er 
valgt 

 Pludselig skade på elektriske 
apparater, hvis ‘Elektronikskade’ 
dækning ikke er valgt 
 

  

  

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen ? 

Fuldt overblik findes i betingelserne. 
Her er oplistet nogle eksempler 

! Ved en dækningsberettiget skade, kan 
der være en selvrisiko, afhængig af 
dækninger og valgfrie selvrisikobeløb 

! For særlige ting fx penge og smykker 
er der maksimale dækningssummer  

! I kælder- og loftsrum i etagebyggeri, 
er der en maksimum dækningssum 
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Hvor er jeg dækket ? 

✓ Forsikringen dækker i Danmark, samt ved rejser i udlandet i indtil 3 måneder. 

 

 

 Hvilke forpligtelser har jeg ? 

Ved ændringer, skal vi have besked, 
- Hvis dine boligforhold ændrer sig, fx betalingsadressen eller husstanden   

- Hvis du køber dyre, særlige eller flere ting, der giver behov for mere 
dækning/forsikringssum 

 
Sker der en skade, så skal du hurtigst muligt, 

- anmelde den til os på stofo.dk eller tlf. 55 81 11 34 

- efter bedste evne forsøge, at begrænse omfanget af skaden  
- ved tyveri, hærværk, røveri eller overfald, anmelde det til politiet, i det land hvor skaden 

er sket 
Undgå at udbedre eller fjerne noget af det beskadigede, før end det er aftalt med os 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg ? 

Forsikringen kan betales helårligt, halvårligt, kvartårligt eller månedligt.  

Der kan betales via Betalingsservice eller indbetalingskort. Ved månedsbetaling forudsættes 

Betalingsservice. 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen ? 

Forsikringen er gældende for et år ad gangen, og fornyes automatisk hvert år, når forsikringsperioden 

udløber eller hvis forsikringen opsiges forinden.  

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen ? 

Du kan opsige din forsikring skriftligt, senest en måned før en forsikringsperiode udløber. Du kan 

også opsige din forsikring med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned, mod et gebyr. Ved 

opsigelse i det første forsikringsår, opkræves et supplerende gebyr. Ved skade kan du opsige din 

forsikring i indtil 30 dage efter sagens afslutning og med 14 dages varsel. 

 

              


