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Produkt: Indboforsikring

Her kan du læse en kort beskrivelse af HANDI Boforsikring. Du kan også se mere om forsikringen, den generelle forbrugerorientering og de øvrige
betingelser på handiforsikringsservice.dk. Vælger du at oprette forsikringen, får du de samlede betingelser og policen, der til sammen udgør aftalen
mellem os.
Hvilken form for forsikring er det?
HANDI Boforsikring er en unik indboforsikring til dig, som er udviklingshæmmet og bor i et bofællesskab eller i egen bolig, hvor du har tilknyttet en
hjemmevejleder. Forsikringen samler indbo-, ansvars- og verdensrejseforsikring i én nem pakkeløsning.

Hvad dækker den?
Generelt
Forsikringen omfatter dig, som bor i et bofællesskab, på en
institution eller i egen bolig med en tilknyttet hjemmevejleder.
Vi dækker dine og resten af din husstands private indbo med
op til den forsikringssum, du har valgt.
Vi dækker blandt andet:
– smykker, ting af guld og sølv og andre ting af særlig værdi
med op til 35.869 kroner (2018)
– cykler
– penge og værdipapirer med op til 17.880 kroner (2018)
– samlinger af mønter og frimærker med op til 17.880 kroner
(2018)
– husdyr med op til 8.693 kroner (2018).
Indboforsikring
Vi dækker dit og husstandens indbo, hvis det bliver stjålet eller
ødelagt ved fx brand, hærværk, færdselsuheld, vandskade eller
stormskade.
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Rejseplus
Vi dækker blandt andet, hvis du er nødt til at aflyse en privat
ferie- eller studierejse på grund af egen sygdom, ulykke eller
dødsfald i familien med op til 80.800 kroner (2018) pr. begivenhed. Er du på en aktiv ferie, kan du også få erstatning, hvis du
får en skade – fx brækker eller forstuver en fod – og ikke kan
deltage i den planlagte aktivitet, fx hvis du ikke kan gå med på
en vandreferie.
Elektronikdækning
Vi dækker pludselige skader eller funktionsfejl på dine og husstandens elektriske apparater i op til fire år fra købsdatoen med
op til 54.800 kroner (2018) pr. genstand.

Retshjælp
Vi dækker udgifter med op til 130.000 kroner ved visse private
retstvister, fx om private lejeforhold eller ved køb og salg af
private ting.

Hundeansvarsdækning
Vi dækker, hvis din hund kommer til at skade fremmede personer med op til 5 millioner kroner eller med 2 millioner kroner, hvis
den skader deres ting eller andre dyr. Du kan udvide dækningen
til også at omfatte skader, der opstår under træning, konkurrencer, udstillinger og lignende.

Rejsegodsdækning
Under rejser dækker vi dit indbo mod pludselig skader og ved
forveksling af rejsegods. Indboet er på rejsen dækket som normalt af indboforsikringen.

Dækning for eldrevet invalidekøretøj
Vi dækker dit køretøj på samme måde som almindeligt privat
indbo. Det betyder blandt andet, at køretøjet også er dækket ved
brand, tyveri og ansvarsskader.

Verdensrejsedækning
Du og andre i husstanden er dækket på private ferie- og
studierejser i hele verden og Danmark i op til 60 dage pr. rejse.
Vi dækker blandt andet behandling og hjemtransport med op til
5 millioner kroner, hvis I bliver syge eller kommer til skade på
rejsen. Bliver mere end halvdelen af ferien ødelagt på grund af
akut sygdom eller tilskadekomst, dækker vi en erstatningsrejse
med op til 80.800 kroner (2018) pr. begivenhed.
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Elskadedækning
Vi dækker skader, der opstår som følge af kortslutning, induktion,
overspænding eller lignende på dine elektriske apparater med
op til 35.400 kroner (2018) pr. apparat. Dog højst 106.100 kroner
(2018) pr. begivenhed.

Ansvarsforsikring
Vi dækker, hvis du kommer til at gøre skade på andre med op til
10 millioner kroner eller deres ting med op til 2 millioner kroner.
Vi dækker også skader på lånte og lejede ting.
Identitetstyveri
Vi dækker op til 10 timers hjælp og rådgivning, hvis du bliver udsat for identitetstyveri. Vi kan fx hjælpe med at afvise uberettigede krav, vejlede om politianmeldelse og rådgive om udstedelse
af nye id-papirer.

TILVALG
Glas- og kummedækning
Vi dækker skader på fx glas i udvendige døre, vinduer, badekar,
wc-kummer og håndvaske.

Hvad dækker den ikke?
Generelt
Forsikringen omfatter ikke bofællesskabets eller
institutionens personale.
Indboforsikring
Motordrevne køretøjer, campingvogne, sø- og luftfartøjer inklusive dele og tilbehør er ikke dækkede. Vi dækker ikke ting, der
tilhører en virksomhed.

Er der begrænsninger af dækningen?
Generelt
Vi dækker ikke indbo, der er medbragt til et fritidshus, campingvogn og lystfartøjer, medmindre det er beboet. I almindelige
ferieperioder dækker vi indbo, der er medbragt til et fritidshus
med op til 10.000 kroner, selvom det ikke er beboet.
Indboforsikring
– Vi dækker ikke tyveri eller hærværk, der er forvoldt af en
person, som du har givet adgang til boligen.
– Vi dækker ikke skader efter svidning eller smeltning.

– Vi dækker ikke selve cyklen, hvis du er ude for et
færdselsuheld.
– Vi dækker ikke ved tyveri af cykler, hvis du ikke kan oplyse
cyklens stelnummer.
Retshjælp
Vi dækker ikke omkostninger i forbindelse med fx straffesager,
arbejds- eller lønspørgsmål, opløsning af ægteskaber eller inkassosager mod et medlem af husstanden.
Rejsegodsdækning
Vi dækker ikke almindelig og forudselig ramponering af din
bagage og skader, som skyldes, at væsker er flydt ud fra
medbragte flasker.
Verdensrejsedækning
– Vi dækker ikke skader, der sker i forbindelse med særlige
aktiviteter, som ikke er dækkede af rejseforsikringen, fx
motorløb, bungy jump, bjergklatring og dykning ned til mere
end 20 meters dybde.
– Vi dækker ikke behandling af sygdom, som du kendte til
før afrejsen.
Ansvarsforsikring
– Vi dækker ikke skader, der er forvoldt af hunde.
– Vi dækker ikke skader, der forvoldes på ledere eller ansatte.
Identitetstyveri
Vi dækker ikke omkostninger og tab, hvis der fx er hævet
penge på dine konti i forbindelse med tyveri af betalingskort
eller phishing.

TILVALG
Elskadedækning
Vi dækker ikke, hvis apparatet er blevet overbelastet eller brugt
til andet end sit formål.
Rejseplus
Vi dækker ikke afbestilling, der kan relateres til fx en kronisk
lidelse, som inden for to måneder før afrejse har givet dig behov
for ekstraordinær besøg hos lægen, indlæggelse eller ændring af
din medicin, og du ikke har fået en forhåndsgodkendelse fra SOS
International.
Elektronikdækning
Vi dækker ikke ridser, skrammer, tilsmudsning og afskalning på
elektroniske apparater.
Hundeansvarsdækning
Vi dækker ikke, hvis hunden laver skader på en person, der
passer den, på andre i dennes husstand og deres ejendele.
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Dækning for eldrevet invalidekøretøj
Vi har samme begrænsninger i dækningen af eldrevet invalide
køretøj som for indbo.

Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker i Danmark og på rejser og midlertidige
ophold i hele verden.

Hvilke forpligtigelser har jeg?
– Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter
forsikringen.
– Du skal betale til tiden.
– Du skal kontakte os, hvis oplysningerne i policen er forkerte,
hvis du flytter, hvis din bolig får stråtag, eller hvis værdien af
dit indbo bliver større end forsikringens sum.
– Får du en skade, skal du forsøge at afværge eller begrænse
den mest muligt.
– Du skal straks anmelde en skade til os.
– Du skal også anmelde tyveri, røveri, overfald og hærværk
til politiet.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du skal betale forsikringen, når den træder i kraft og senest 14
dage efter, at du har modtaget den første regning. Du betaler
forholdsmæssigt fra tilmeldingsdato og frem til den 31.12.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen starter den dato, vi aftaler, og løber til hovedforfald.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til den første
i en måned.

