Codan Indbo

Dine personlige
ejendele kræver en
god forsikring
Selvom du passer godt på dine ting, kan der altid
ske uheld. Codan Indbo er en fleksibel forsikring, der
dækker dine og din families private ejendele ved skader
og tyveri – eller hvis du skader andre eller deres ting.
Det giver sikkerhed i hverdagen for hele familien.
Codan Indbo er en bred indboforsikring, der også dækker blandt andet retshjælp,
elskade, krisehjælp, tricktyveri og genhusning. Og du skal ikke vurdere den
samlede værdi af dine ejendele, da forsikringen er uden loft for, hvor meget vi
dækker.
Vi dækker det, der betyder mest
Din indboforsikring skal passe til dit liv. Derfor har Codan Indbo en række
tilvalgsdækninger, som du kan tilkøbe, hvis du har brug for det. Så kan du
få forsikringen, præcis som du vil have den – og sørge for, at dine vigtigste
ejendele er ordentligt dækket ind.
Sikkerhed for hele familien
Codan Indbo dækker dig selv, din ægtefælle eller samlever, dine hjemmeboende
børn og dine udeboende børn, indtil de fylder 18 år*. Har du delebørn, er
de dækket, når de er hos dig – også selvom de har adresse hos den anden
forælder.
Hvis uheldet er ude
Får du brug for øjeblikkelig hjælp fra os i forbindelse med en skade på dit indbo,
kan du ringe til os døgnet rundt på 33 55 55 55.
* Gælder ikke, hvis de udeboende børn lever i fast parforhold eller har fastboende børn.

Særlige fordele
ved Codan
Indbo
1
Krisehjælp til dig og din
familie, fx hvis I får indbrud i
hjemmet.

2
Mulighed for at tilkøbe
Cykel, så du er dækket ved
cykeltyveri – og Udvidet
cykel, så din cykel fx også er
dækket under transport eller
ved skader på cyklen, hvis du
vælter.

3
Mulighed for at tilkøbe
Elektronik, der dækker
pludselige skader og
funktionsfejl på dit
elektroniske udstyr.

4
Mulighed for at tilkøbe
Udvidet vand, så du får
erstattet følgeskader, hvis fx
kloakvand stiger op, eller det
regner ind.

Hvilke dækninger har du brug for?
I skemaet her kan du få overblik over, hvordan du er dækket med Codan Indbo.
Er du i tvivl, er du velkommen til at ringe til vores rådgivere på 33 55 55 55 – vi
sidder klar til at hjælpe dig mandag–torsdag kl. 8-19 og fredag kl. 8-18.

Codan Indbo
Grunddækning
Indbo. Dækker dine ting, hvis de bliver stjålet eller ødelagt ved fx brand, hærværk, vand- eller stormskade.
Ansvar. Dækker, hvis du kommer til at gøre skade på andre personer eller deres ting.
Retshjælp. Dækker en del af dine udgifter ved private retssager, fx om private lejeforhold.
Elskade. Dækker dit elektroniske udstyr, fx ved kortslutning eller overspænding.
Tricktyveri. Dækker, hvis ukendte personer får adgang til dit hjem under falsk dække.
Identitetstyveri. Dækker rådgivning, fx hvis andre har optaget lån i dit navn.
Krisehjælp. Dækker psykologhjælp ved indbrud, overfald eller større skader, der gør dit hjem ubeboeligt.
Genhusning. Du kan blive genhuset efter en større, akut skade i din bolig. Der er ingen tidsbegrænsning på perioden.

Tilvalg
Glas og sanitet. Dækker glas, glaskeramiske kogeplader, wc-kummer og badekar.
Cykel. Dækker alle husstandens cykler ved tyveri, hvis de er låst med en godkendt lås.
Du får også erstatning, hvis cyklen bliver skadet, fordi nogen prøver at stjæle den.
Udvidet cykel. Dækker dine cykler, hvis de fx bliver ødelagte i forbindelse med et cykelstyrt.
Pludselig skade. Dækker pludselige skader på dit indbo, fx hvis du taber en dyr vase.
Elektronik. Dækker pludselige skader og funktionsfejl på dit elektronik i op til fire år fra købsdato.
Briller og høreapparat. Dækker, hvis briller eller høreapparat får pludselige skader eller bliver væk.
Udvidet vand. Dækker følgeskader, der skyldes, at det drypper fra synlige rør, opstigende kloakvand og grundvand, eller at
der trænger fygesne eller regn ind i din bolig.
Hest ansvar. Dækker, hvis din hest gør skade på personer eller deres ejendele.
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