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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 DF20397-6 (Sælger) eller DF20398-5 (Køber). . Du finder dem på www.danskeforsikring.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?
home Flytteforsikring dækker dit private indbo under transport ved flytning.

Hvad dækker den?
Forsikringen dækker anden pludselig skade, der
sker på flyttegods under transport samt under
af- og pålæsning. Ved en pludselig skade skal både
årsag og virkning være øjeblikkelig og uventet.
Skaden skal være sket på et tidspunkt og ikke over
et tidsrum

Hvad dækker den ikke?
skader, der ikke er opstået i forsikringstiden
skader, der sker på flyttegods, der transporteres
mod betaling
skader, der alene består i ridser, skrammer og
tilsmudsning, herunder hvis væsker medbragt i
flyttegodset løber ud
skader, der skyldes mangelfuld indpakning,
glemte,
forlagte eller bortkomne (tabte) genstande
skader forvoldt ved grov uagtsomhed eller med
forsæt

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

DF20397-6 _EU-IPID 06.18

Særlige private værdigenstande og penge
m.m er ikke omfattet af forsikringen.
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Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker i Danmark – bortset
fra Færøerne og Grønland

Hvilke forpligtelser har jeg?
Konstatere du en skade, skal det hurtigst muligt
og senest to måneder efter at ejendommen er
overdraget anmeldes til os på
www.danskeforsikring.dk

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringen indgår som en del af home-samarbejdet.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Hvis du er køber: Forsikringen træder i kraft fra
den faktiske overtagelsesdag af den ejendom, som
forsikrede har købt, og dækker i 2 måneder fra denne
dato.
Hvis du er sælger: Forsikringen dækker ved flytning
fra den solgte ejen¬dom en måned før overdragelsen
til køberen og indtil en måned efter den faktiske
overdragelsesdag.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen ophører uden opsigelse, når den har
været i kraft i den aftalte periode.
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