Saml dine forsikringer
hos Privatsikring,
og spar tid, penge og
bekymringer

Fordi vi kender dig,
kan vi bedre rådgive dig
Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender
dig og din situation, kan rådgiveren bedre finde de rigtige
forsikringer til dig. Det giver dig sikkerhed for, at du får de
forsikringer, der passer dig og din familie bedst – og dermed
den største tryghed til den rigtige pris.
Samtidig er det let for dig at være kunde i Privatsikring.
Du kan nemlig tale forsikring med din sædvanlige rådgiver.
Og skal du anmelde en skade eller have hjælp med bl. a. skades
forebyggelse, ringer du direkte til Privatsikring på 70 11 17 07.
Her i brochuren kan du læse om de forsikringer, du kan få
hos Privatforsikring. De fleste af forsikringerne kan tilpasses
og udvides, så de passer præcis til dig og din familie.
Vil du vide mere, så tal med din rådgiver og bed om mere
information om de enkelte forsikringer. Du kan også læse
mere på privatsikring.dk.

Privatsikring tilbyder bl. a.:
	Indboforsikring
	Husforsikring
	Ejerskifteforsikring
	Bilforsikring
	Ulykkesforsikring
	Lønsikring
Læs mere om dine fordele og øvrige forsikringer på
privatsikring.dk

Ring til os

70 11 17 07

Hvem er
 rivatsikring?
P
Privatsikring er et
forsikringsselskab, der
samarbejder med en
række pengeinstitutter.
Sammen med din
rådgiver skræddersyr
vi forsikringerne til dig
og din familie. Derfor får du
både en god dækning
og rigtig fornuftige priser
hos Privatsikring.

Indboforsikringen
– en tryg ramme om jeres hverdag
Hos Privatsikring kan du vælge mellem to typer af indboforsikring.
Familiens Basisforsikring er basisforsikringen, der giver en god
dækning til hele familien og jeres ejendele, eller en ungdomsfor
sikring til dig under 30 år, der lige er flyttet hjemmefra.

Du får fire forsikringer i én samlet pakke
•	Indboforsikring, der dækker dit indbo, hvis det bliver stjålet
eller ødelagt ved fx brand eller vandskade.
•	Ansvarsforsikring, der dækker, hvis du eller din familie er skyld
i s kader på andre personer eller deres ting.
•	Verdensrejseforsikring, der dækker sygebehandling og hjem
transport af dig og din familie på ferierejser i op til 60 dage i
hele verden. Og er I syge mere end halvdelen af ferien, får I
en erstatningsrejse.
•	Retshjælpsforsikring dækker dine udgifter i forbindelse med en
række private retssager, fx ved e rstatningssager.

Tilpas indboforsikringen til dine behov
+	Cykeldækning sikrer alle familiens cykler ved tyveri, brand
og hærværk.
+	Glas- og kummedækning dækker fx vinduesruder, håndvask
og glaskeramiske kogeplader.
+	RejsePlus erstatter ødelagte rejsedøgn fx ved aktiv ferie, og hele
rejsen, hvis du pludselig må afbestille rejsen.
+	Elskadedækning sikrer hjemmets elektriske apparater
ved kortslutning og lynnedslag.
+	Elektronikdækning dækker jeres elektriske apparater, fx
computer, mobiltelefoner og hårde hvidevarer ved pludselig
skade eller funktionsfejl.
+	Plusdækning giver erstatning for pludselige skader, som ikke er
omfattet af den almindelige indbodækning.
+	Hundeforsikring tilbyder en ansvarsforsikring, der er lovpligtig
for hundeejere, en syge- og ulykkesforsikring og en livsforsikring
til din hund.

Husforsikring

Ejerskifteforsikring

Pas godt på dit hus og hjem med
en Husforsikring

En tryg løsning, når du køber din bolig

For de fleste af os er huset den største investering i vores liv
– og det trygge omdrejningspunkt for familiens hverdag. Med en
husforsikring får du en bred dækning, der omfatter skader som
brand, storm, indbrud, hærværk og skybrud. Dermed undgår
du, at skader som disse, der ofte både tidsk rævende og dyre at
udbedre, skaber store forstyrrelser i familiens hverdag og økonomi.

At købe en bolig er en stor beslutning. Med en ejerskifteforsik
ring kan du sikre dig mod uforudsete forhindringer, som skjulte
skader, fejl og mangler i din kommende drømmebolig. Det giver
ro o
 mkring boligkøbet, så du kan fokusere på de mange andre
opgaver i forbindelse med et boligkøb.

Tilpas forsikringen efter dine behov
Du kan tegne en husforsikring til dit helårshus og en fritids
husforsikring til dit sommerhus/fritidshus. Samtidig kan du vælge
en række tilvalgsdækninger, som fx glas- og kummedækning,
udvidet svampedækning og rør- og kabeldækning. Du kan også
købe en særlig forsikring til dit kolonihavehus.

Læs mere om ejerskifteforsikringen, dækninger og gode råd om
huskøb på privatsikring.dk

Bilforsikring

Ulykkesforsikring

Få en god bilforsikring til en rigtig
fornuftig pris

Ekstra tryghed, hvis uheldet er ude

Biler er lige så forskellige som deres ejere. Derfor skal de også
forsikres forskelligt. Hos Privatsikring får du præcis den bilforsik
ring, du har brug for: Du kan få den lovpligtige ansvarsforsikring
og vælge mellem kaskoforsikring og delkaskoforsikring. Desuden
findes en række tilvalgsdækninger, som fx førerpladsdækning,
delkasko og en særlig parkeringsskadedækning..

Hvis uheldet er ude, er det godt at være ordentligt forsikret,
så du ikke også skal bekymre dig om økonomiske følger.
Ulykkesforsikringen dækker, når du eller din familie pludselig
kommer til skade. Det kan fx være ved et løft, under fodbold
træning eller i trafikken. Du får også dækket dine udgifter, hvis
du har brug for genoptræning.

Elitebilist eller trinbilist?

Skræddersy din Ulykkesforsikring

Uanset om du er elitebilist eller på vej til at blive det, så har vi
en forsikring, der passer til dig. Som elitebilist får du en fast pris,
selvom du skulle få en skade, Og som trinbilist bliver din pris
billigere for hvert år, du ikke har skader.

Du vælger selv, om du vil være dækket hele døgnet eller kun i
fritiden. Du kan også vælge en række tillægsdækninger, som fx
tandskadedækning, som helt unikt også dækker tyggeskader,
s trakserstatning og dækning ved farlig sport.

Bilforsikring med kasko giver dig fri lånebil

Er børnene forsikret?

Skulle du få en skade, får du en fri lånebil, mens din bil b
 liver
repareret på et af vores mange fordelsværksteder. Samtidig giver
vi dig tre års reklamationsret, uberørt fabriksgaranti og et gratis
sikkerhedstjek.

Dine børn kan blive dækket af en Børneulykkesforsikring, som
sikrer dem hele døgnet – også i skole og daginstitution.

Lønsikring
Et økonomisk sikkerhedsnet under
din hverdag
At miste sit arbejde er både en menneskelig og økonomisk
udfordring for de fleste. Vælger du Lønsikring, får du en kom
pensation oveni dagpengene, hvis du ufrivilligt bliver arbejdsløs.
Det giver ro omkring økonomien og mulighed for at opretholde
den levestandard, du og din familie havde tidligere. Kompen
sationen supplerer din A-kasse op til 80 % af din bruttoløn i op
til 12 måneder.

Passer dine forsikringer
til dit liv lige nu?
Når dit liv ændrer sig, kan dit behov for forsikringer også ændre sig.
Det kan fx være, at du vil kaskoforsikre din nye bil. Eller at du og din
kæreste kun har brug for én indboforsikring, fordi I flytter sammen.
Derfor anbefaler vi dig at tage en snak med din rådgiver, når der
sker ændringer i dit liv og din hverdag. Så kan vi hurtigt gennemgå og
eventuelt tilpasse dine forsikringer. På den måde sikrer vi, at du og din
familie altid er ordentligt forsikret – og undgår dyr overforsikring.

Her er nogle eksempler på begivenheder, der kan have betydning for dine forsikringer:
•	Hvis du køber eller sælger din bolig
•	Hvis du bliver gift eller skilt
•	Hvis du får børn
•	Hvis du køber bil eller motorcykel
•	Hvis du får nyt job
•	Hvis du skal på ferie
•	Hvis du bliver alene

Forebyg skader, og
undgå bekymringer

Hvis skaden sker ...

Selv om du er godt forsikret, er det aldrig sjovt at få en skade.
Heldigvis er der meget, du kan gøre. På privatsikring.dk finder
du gode råd til, hvordan du kan forebygge skader, uheld og
indbrud. Læs fx om:

Skal du anmelde en skade, kan vi i langt de fleste tilfælde
klare det over telefonen eller via en skadesanmeldelse, som
du finder på privatsikring.dk. Du er også altid velkommen til at
kontakte Privatsikring på 70 11 17 07.

•	Sådan sikrer du bedst boligen mod indbrud
•	De 10 hyppigste årsager til brand i hjemmet
•	Gør bilen og fritidshuset klar til vinteren
•	Se hvad du kan gøre, når der er varslet skybrud

Akut skadesservice ved vandskader
Hvis du får en vandskade i huset, rykker vores skadesservice
ud. De hjælper med at begrænse skaden, bl.a. ved at opsuge
vandet og sætte affugtere op. Hvis skaden sker inden for
åbningstiden, kan du kontakte Privatsikring på 70 11 17 07.
Ellers kan du på privatsikring.dk finde direkte numre til lokale
samarbejdspartnere, der rykker ud døgnet rundt.

Du kan også læse mere på

privatsikring.dk

Forsikringsselskabet
Privatsikring A/S
Gammel Kongevej 60
1790 København V
Telefon 70 11 17 07
www.privatsikring.dk
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Køb forsikringer af en,
der kender dig. Kontakt din
lokale rådgiver og hør mere
om, hvordan vi bedst sikrer
dig og din familie.

