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Dette er et produktark, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringens
vilkår 6671-3. Du finder dem på www.topdanmark.dk/vilkaar.
Vær opmærksom på, at forsikringen ikke nødvendigvis indeholder alle de dækninger, som er beskrevet i dette produktark.
Når du køber forsikringen, får du en police, hvor du kan se præcis hvilke dækninger, du har tilvalgt og fravalgt.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Hjemforsikring Ung er en særlig indboforsikring til unge under 28 år, der dækker mere end kun dit indbo.
Retshjælp og ansvarsforsikring følger eksempelvis også med.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Indboforsikringen dækker alt det, der er normalt
udstyr i din private bolig fx tøj, køkkenudstyr, møbler,
lamper, udstyr til sport eller fritidsaktiviteter.

Her er nogle eksempler på,
hvad forsikringen ikke dækker:

Hvornår dækker forsikringen?
Brand

Glemte, tabte eller forlagte ting – heller ikke,
selv om nogen derefter har taget dem
Skader, som er forvoldt af dyr

Indbrud

Tyveri fra dit hjem, af fx smykker og lignende,
hvis hjemmet ikke er forsvarligt låst

Simpelt tyveri, det vil sige, hvis tyveriet sker
udenfor en bygning eller fra en ikke aflåst bygning

Svide- og glødeskader, hvor der ikke har været
flammer

Røveri, overfald og ran

Dit ansvar for skader, der sker, mens du gør nogen
en tjeneste – fx flytning, frivilligt foreningsarbejde
eller lignende

Hærværk
Færdselsuheld og havari
Udstrømning og udsivning af væsker
fx vand og olie
Storm
Desuden dækker forsikringen:
Din bagage på rejsen
Dit erstatningsansvar, hvis du gør skade på andre
personer eller andres ting
Retshjælp: Dækker advokatudgifter m.m., hvis
du bliver sagsøgt eller sagsøger andre
Tilvalg
• Cykeldækning
• Kortslutning, udvidet elektronikdækning m.m.
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• Glas- og sanitetsdækning
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Er der nogen begrænsninger
af dækningen?
Forsikringen dækker op til den sum, der fremgår
af policen
Særlige steder er der begrænset dækning, fx i
udhus og garage eller kælderrum i etagebyggeri
Cykler og cykeldele er ikke dækket på
basisdækningen, men ved køb af cykeldækningen
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Hvor er jeg dækket?

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Forsikringen dækker dine egne ting i dit hjem. Når
dine ting er andre steder i Danmark – fx lånt ud – er
de dækket i op til tolv måneder. Bagage er dækket i
indtil tre måneder i hele verden.

Du skal opsige forsikringen skriftligt. Du kan opsige
dine forsikringer gratis én gang om året en måned
inden forsikringens årsdag. Resten af året kan du
opsige din forsikring med løbende måned plus 1
måneds varsel mod at betale et administrationsgebyr.
Har du haft forsikringen i mindre end et år, er gebyret
større.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Når der sker en skade
Sker der en skade, skal det hurtigst mulig anmeldes
til os på www.topdanmark.dk
Tyveri og røveri skal også hurtigst muligt anmeldes
til politiet.
Ved ændringer
Du skal give os besked ved ændring af din risiko.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du kan vælge at betale din forsikring i mindre
portioner hver måned i stedet for én gang om
året, hvis den er tilmeldt Betalingsservice. Prisen
er den samme delt i 12 portioner, men der er
opkrævningsgebyr for hver betaling på 7 kr. Gebyret
dækker de udgifter, vi har i forbindelse med din
betaling, bl.a. afregning med Nets.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen gælder for et år ad gangen, medmindre
andet fremgår af policen.
Forsikringen fortsætter automatisk, hvis ikke den
opsiges inden.
Forsikringen ophører dog automatisk den dag,
den forsikrede fylder 28 år.
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