Innboforsikring

Med den kollektive innboforsikringen får du en Superdekning til ekstra gunstig pris.
Magnus Wibe, Storebrand

En innboforsikring sikrer tingene dine dersom noe uforutsett skjer. Innboforsikringen
gjelder for det du, ektefelle/samboer og barn eier. Forsikringen dekker innbo og løsøre.
Hva er Innbo Super?

tingene dine får støtskader, for eksempel

Foreningens kollektive innboforsikring

ved privat flytting eller om noe faller i

har en superdekning. Det betyr blant

gulvet. Forsikringen dekker også tyveri

annet at du er bedre sikret hvis du har

fra låst bil og båt i Norden. For flere

med deg tingene dine utenfor husets ﬁre

detaljer, se fullstendige vilkår.

vegger. Du er også dekket dersom
Forsikringstilbud for deg som er
medlem i en forening organisert
under Akademikerne.

Hva koster forsikringen?
Kroneverdier inntil

Sone

Kroner per måned

Kroner per år

500 000

1
2
3

69
61
48

828
730
572

2 500 000

1
2
3

128
113
95

1 538
1 361
1 145

1
2
3

250
250
219

3 270
3 270
2 861

6 000 000

Pris beregnes ut ifra hvilken forsikringssum du velger, og hvor du bor. Sone 1: Oslo.
Sone 2: Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen og Akershus fylke.
Sone 3: Norge for øvrig.

Viktig å vite om forsikringen

Bildene bør lagres på et sted utenfor

Det er vanskelig å vite nøyaktig hva alt

boligen.

man eier er verdt. Det kan være lurt å gå
gjennom hvert rom i boligen og forsøke

Er du i tvil om hvilken forsikringssum

å få en oversikt over verdiene dine. Vi

du skal velge, anbefaler vi å prøve prøve

anbefaler også at du tar bilde av tingene

innbokalkulatoren på storebrand.no/

dine for å dokumentere hva du eier.

akademikerne.

Storebrand Forsikring AS
Professor Kohts vei 9, Postboks 500, N-1327 Lysaker, Telefon 08880, storebrand.no

Naturskade
Naturskade er etter loven skade på ting
som direkte skyldes skred, storm, flom,
stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.
Dette er en obligatorisk del av innbo
forsikringer i Norge.

Egenandel
Egenandel er en fast sum som blir
trukket fra det du får utbetalt i e
 rstatning.
På foreningens innboforsikring er egen
andelen normalt 3 000 kr per innmeldte
skade, med noen unntak:
• Ansvarsskade: 4 000 kr
• Utgifter til rettshjelp: 4 000 kr + 20 %
av erstatningsgrunnlaget etter fradrag
av egenandelen

Les mer på foreningens side på storebrand.no/akademikerne
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• Naturskader: 8 000 kr

