HF FORSIKRING G/S
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: HF FORSIKRING G/S
Danmark

FT-nr. : 50140

Produkt : Familieforsikring

Familieforsikringens forsikringsbetingelser findes på HF FORSIKRINGS hjemmeside og fremsendes sammen med policen når
forsikringen er tegnet. De findes ligeledes sammen med policen, når du er logget ind med din nemid på mine sider
(hf.forsikring.dk/minesider/logon).

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Indboforsikring som dækker almindeligt privat indbo tilhørende de personer, som er tilmeldt folkeregisteret på dækningsadressen
jævnfør forsikringsbetingelserne punkt 1 og 4.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?



Brand herunder lynnedslag, eksplosion og
kortslutning.



Tyveri herunder indbrudstyveri, simpelt tyveri,
ran, røveri og overfald.














Hærværk.
Færdselsuheld og havari.

Skade forårsaget med forsæt.
Skade forårsaget i selvforskyldt beruselse.
Hvis skadelidte gør sig skyldig i assurancesvig.

Jævnfør forsikringsbetingelser for alle
forsikringsarter.

Udstrømning af væsker.
Stormskade m.v.
Køle- og dybfrostskader.
Rejsegods.
Ansvar.
Retshjælp.

Forsikringen kan udvides til at omfatte glas,
kumme, totaldækning, småbåde og
windsurfere.
Herudover kan der tegnes årsrejse-, singleårsrejseeller seniorårsrejseforsikring som tillæg til
familieforsikringen. Fakta-ark for disse forsikringer
udleveres særskilt.

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?
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Forsikringen dækker maksimalt med den på
policen angivne sum.
Guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker
dækkes med maksimalt 10% af den på policen
angivne sum.
Penge, værdipapirer, ubrugte frimærker o.lign.
dækkes med maksimalt 2% af den på policen
angivne sum.
Mønt- og frimærkesamlinger dækkes med
maksimalt 5% af den på policen angivne sum.
Cykler dækkes med maksimalt kr. 7.511 pr.
cykel pr. forsikringsbegivenhed.
Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som
sikrede ejer, og som sikrede som lønmodtager
benytter i sit erhverv med maksimalt 2% af den
på policen angivne sum.
Almindelige husdyr dækkes med maksimalt 2%
af den på policen angivne sum.
Køle- og dybfrostvarer dækkes med maksimalt
1% af den på policen angivne sum.

Jævnfør forsikringsbetingelsernes
dækningsskema.

Hvor er jeg dækket?



I Danmark i og ved de forsikredes helårsbolig. Rejsegodsforsikringen, ansvars- og retshjælpsforsikringen dækker
under rejser til udlandet i indtil 3 måneder jævnfør forsikringsbetingelserne punkt 2.

Hvilke forpligtelser har jeg?

-

Flytning, ændring i tagbelægning samt opmagasinering af indbogenstande skal oplyses til selskabet jævnfør
fællesbetingelser for alle forsikringsarter punkt 8.
I en skadessituation skal sikrede begrænse skaden samt anmelde skaden til selskabet snarest muligt jævnfør
fællesbetingelser for alle forsikringsarter punkt 2.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Første præmie forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og her efter forfalder præmien enten helårligt, halvårligt, kvartårligt
eller månedligt. Ved halvårlig betaling tillægges 5%, ved kvartålig betaling tillægges 8% og ved månedlig betaling tillægges
10%. Præmien betales via BS eller via indbetalingskort. Ved månedlig betaling er det er krav fra selskabets side, at
præmien betales via BS. Skadeforsikringsafgift og andre lovbestemte afgifter/gebyrer opkræves sammen med præmien.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen træder ikraft på den aftalte dato såfremt dækningen er accepteret af HF FORSIKRING G/S. Forsikringen
træder ud af kraft når den opsiges af forsikringstageren, et andet forsikringsselskab eller HF FORSIKRING G/S.
Forsikringen kan ligeledes træde ud af kraft, såfremt præmien ikke bliver betalt jævnfør fællesbetingelser for alle
forsikringsarter punkt 9.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen kan opsiges af sikrede med 1 måneds varsel til forsikringsperiodens udløb (hovedforfald). Forsikringen kan
ligeledes opsiges med 30 dages varsel til udgangen af en måned, for dette opkræves et gebyr. Sikrede og selskabet kan i
forbindelse med en anmeldt skade, opsige forsikringen med 14 dages varsel jævnfør fællesbetingelser for alle
forsikringsarter punkt 10.
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