Særlig dækning
på indbo
Med Særlig dækning vil du være dækket for ting, der
normalt ikke er dækket af en indboforsikring.

Fordele
	Dækker ved bortkomst, fx hvis du taber en værdifuld ting
	Dækker ud over indboforsikringen ved tyveri
Dækker ting, du anvender i dit bierhverv

Hvis du har samlet dine forsikringer hos os, har du mulighed for
at købe Særlig dækning for de ting, der har en særlig værdi for dig.
Det kan fx være dit dyre smykke, ur eller musikinstrument.
Dækker ud over indboforsikringen
Med Særlig dækning vil du være dækket for ting, der normalt
ikke er dækket af en indboforsikring. Køber du Særlig dækning
for en dyr ring, vil du være dækket, hvis du taber ringen, og den
går i stykker, eller hvis den bortkommer. Ringen vil fx også være
dækket, hvis du glemmer at låse din dør derhjemme, og den
bliver stjålet.
Dækker følgende ting
Du kan vælge Særlig dækning til følgende ting:
•
Smykker
•
Ure
•
Musikinstrumenter
•
Høreapparater
•
Fotoudstyr
•
Mobildiskotek, lyd og lys
•
Våben
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Særlig dækning er også til dig, der har et bierhverv
Bruger du dit musikinstrument, dit kamera eller mobildiskotek i
forbindelse med dit bierhverv, kan du også købe Særlig dækning.
Ved bierhverv forstår vi, at du har et hovederhverv ved siden
af. Bierhvervet må gerne give dig en indtægt, men det må
ikke være dit primære indtægtsgrundlag.
Selvrisiko
Der er en selvrisiko på enhver skade på 1.134 kr. (2020).
Du er altid velkommen til at kontakte os
Dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Ønsker du personlig
rådgivning om forsikring, kan du altid ringe til din forsikringstillidsmand eller til kundeservice på 70 33 28 28. Kundeservices
telefontid er 8.00-17.00 (man-tors) og 8.00-16.00 (fre).
Dette faktablad indeholder ikke alle oplysninger. Læs altid også
produktbladet om indboforsikring. Det kan du hente på tjm-forsikring.dk/produktinfo. Ved skade er det de fuldstændige forsikringsbetingelser, der gælder. Dem kan du hente på tjm-forsikring.
dk/betingelser.

