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Vigtig information vedr. indboforsikring:
Som lejer tænker du måske ikke over, at der kan ske noget, som du ikke er forsikret for – for du
bor jo i en boligforening !
Men i boligforeningen har vi erfaring for, at en indboforsikring er god at have i situationer med
uheld eller andre forhold, som alle kan komme ud for.
Vi har derfor vedhæftet lidt information fra vores forsikringsmægler, Willis Towers Watson, der
siger lidt om, hvorfor indboforsikringen er så vigtig.
Vi kan derfor på det kraftigste anbefale, at du tegner en privat indboforsikring.
Hvis dette giver anledning til spørgsmål er du naturligvis velkommen til at kontakte
administrationen herom.

Venlig hilsen
Din Boligforening

Hvorfor er en indboforsikring vigtig?

Uanset om du bor til leje eller i egen bolig, er det
vigtigt, at du får tegnet en indboforsikring.
En indboforsikring dækker både dine private
ejendele/ting ved en skade og dit ansvar, hvis du
ved et uheld eller fejl kommer til at ødelægge
andres ting eller forvolder en personskade.
Hvis du ikke har en indboforsikring, og der sker en
skade, f.eks. Brandskade, vandskade eller tyveri,
kommer du selv til at betale for køb af nye private
ejendele/ting. Du kommer også selv til at betale,
hvis du ødelægger andres ting eller forvolder en
personskade på en anden person.
Hvad dækker en indboforsikring:

❖ Dine private ejendele/ting ved skade, f.eks.
Brandskade, vandskade eller tyveri
❖ Dit personlige ansvar, hvis du ved et uheld
ødelægger andres ting eller forvolder en
personskade, f.eks. vælter en vens fladskærm,
cykler ind i en fodgænger og fodgængerne slår
en tand ud.

Hvem dækker en indboforsikring:
❖ Hele din husstand

