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Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger om indboforsikring. I tilfælde af skader er det de fulde forsikringsbetingelser og forsikringsaftalen (policen), der er gældende. Du finder betingelserne for vores indboforsikring på www.undo.app/forsikringsbetingelser.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Indboforsikringen omfatter tyveri af, eller på dine ting. Forsikringen dækker også, hvis du kommer til at skade andre eller deres ting.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Sum
Forsikringssummen for dit indbo fremgår af
forsikringsaftalen.Øvrige delsummer fremgår af
din forsikringsaftale.

Denne liste viser nogle eksempler på ting,
der ikke er omfattet af indboforsikringen.
Du skal være opmærksom på, at listen
ikke er udtømmende. Det fulde overblik
over ikke-omfattede ting finder du i
forsikringsbetingelserne.

Dækninger
Forsikringen kan indeholde følgende dækninger.
Dine valgte dækninger fremgår af din
forsikringsaftale.
Brand
Vand
Vejr
Tyveri
Ansvar
Retshjælp
Cykeltyveri
Kælder/Loft
Bagage
Elektronik
Uheld

Kontanter
Motordrevne kørekøjer, fx knallerter
Campingvogne, teltvogne, trailere o.l.
Modelfly over 7 kg
Ting, der har et erhvervsmæssigt tilsnit

Er der nogen begrænsninger af dækningen?
Denne liste viser nogle eksempler på skader, der
ikke er dækket af indboforsikringen. Du skal være
opmærksom på, at listen ikke er udtømmende.
Det fulde overblik over ikke-dækkede skader
finder du i forsikringsbetingelserne.
Tyveri begået af nogen, der med din tilladelse
befinder sig i din bolig (fx gæst eller lejer)
Funktionsfejl eller pludselig skade på din
mobiltelefon eller computer, medmindre du
har tilvalgt Elektronik for de kategorier
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Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker i Danmark, dog ikke på Færøerne og Grønland.
Har du tilvalgt ”bagage” er du også dækket på rejser i udlandet i op til 3 måneder.
Der er særlige regler for indbo, der midlertidigt befinder sig udenfor forsikringsstedet (din adresse), samt når du
flytter. Du finder disse regler i forsikringsbetingelserne på www.undo.app/forsikringsbetingelser.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Når der sker en skade
- Anmeld skaden hurtigst muligt til os i Undo appen.
- Du skal straks forsøge at begrænse skadens omfang.
- Du må ikke udbedre skaden og/eller fjerne beskadigede ting, før vi har godkendt det.
- Tyveri, hærværk, røveri og overfald skal straks anmeldes til politiet, i det land, hvor skaden er sket.
Ved ændringer
Du skal opdatere din forsikringsdækning, hvis du flytter, hvis der er nye beboere der skal dækkes, hvis du køber dyre
ting, og din indbosum stiger, eller hvis du får brug for flere dækninger.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Betaling trækkes hver måned fra det kreditkort, du oplyser til Undo.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen gælder for en måned ad gangen. Den forlænges automatisk for yderligere en måned, medmindre den
opsiges inden.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

FAK 34030 (93.18)

Du kan altid opsige forsikringen til udgangen af måneden i din app eller ved at skrive til os på info@undo.app eller
ringe på telefon +45 78 75 50 19.
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