OK Indboforsikring

Indboforsikringen er også inklusive
retshjælpsforsikring og den meget vigtige
ansvarsforsikring, hvis du skal erstatte en
skade på andre eller andres ting.

Du kan vælge mere til
Du kan supplere med en lang række
tilvalg. På den måde betaler du kun for
det, du har brug for.
Her er nogle eksempler:
• Cykelforsikring. For at få din cykel og evt.
elcykel erstattet, hvis den bliver stjålet,
så skal du tilvælge cykelforsikring. Den
dækker alle husstandens cykler og også
løse cykeldele. Du kan supplere med
udvidet dækning, hvis du f.eks. har en
meget kostbar cykel.
• Rejseforsikring. Du kan vælge mellem
dækning i Europa inkl. Tyrkiet eller
dækning i hele verden. Suppler evt. med
afbestillingsforsikring og ski og sport.
• Elektronikforsikring. Dækker
funktionsfejl i elektronisk udstyr,
f.eks. mobiler, tablets og computere.
Forsikringen dækker også pludselig
skade, hvis du f.eks. snubler og tager
fladskærmen med i faldet. Vi erstatter til
nyværdi, indtil udstyret er 4 år gammelt.
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• Briller og høreapparat. Dækker pludselig
og uventet skade.
• Udeboende børn under 26 år. Du kan
forsikre din søn eller datter, som er
flyttet hjemmefra, ved at supplere med
dette tilvalg. Det er nemt, og regningen
bliver sendt direkte til dig. Tilvalget er et
godt og billigt alternativ til en indboforsikring, så længe dit barn er under 26 år,
ugift og bor alene.
• Udvidet vandskade. Den almindelige
indboforsikring dækker skader efter
skybrud, men ikke alle kraftige regnskyl
bliver kategoriseret som skybrud, og så
er der i stedet hjælp at hente i udvidet
vandskade. Den dækker også skader på
dine ting efter f.eks. almindeligt regnvejr,
fygesne eller smeltevand og også skader
efter opstigende kloakvand.

Alle i huset er dækket
Indboforsikringen dækker alle i
husstanden. Det vil sige de personer,
der har folkeregister-adresse på samme
adresse som forsikringstageren.
Du får også gratis dækket: Delebørn
under 18, når de er hos dig, og udeboende
børn under 18 år, der bor alene. Hvis din
ægtefælle eller samlever bor på plejehjem
eller i beskyttet bolig, så er han eller hun
også dækket af indboforsikringen.

Fleksibel pris
Vælger du selvrisiko, så bliver prisen på
din indboforsikring mindre.

Vi skræddersyr dækning og pris, så den
passer til din livssituation - om du er
single, ung under uddannelse, pensionist
eller en hel familie.

Få hjælp, hvis din identitet bliver
stjålet
OK’s indboforsikring er inklusive
id-sikring. Hvis du oplever noget
mistænkeligt eller finder ud af, at
din identitet bliver misbrugt, så
kan du ringe til vores alarmcentral
døgnet rundt. Du får råd og
vejledning til at stoppe misbruget
og hjælp til f.eks. at afvise
regninger, der ikke er dine.

OK er et 100 % danskejet
energiselskab og Danmarks mest
solgte benzinmærke. I samarbejde
med GF Forsikring tilbyder vi
også forsikringer til dig med et
OK Benzinkort. Vi kalder det OK
Forsikring. OK Forsikring tilbyder
dig forsikringer til en god pris, hvor
der ikke er gået på kompromis med
hverken dækning, service eller
rådgivning. Og så er vi til at tale med.
Vi er nemlig ejet af vores kunder – og
det forpligter – til at være der, hvor du
er, når du har brug for os.

OK tilbyder forsikringer i samarbejde med GF Forsikring A/S,
som er et dansk forsikringsselskab omfattet af Garantifonden
for skadesforsikringsselskaber.
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Alle kan blive udsat for brand, tyveri,
indbrud, vandskade og hærværk, og her
hjælper indboforsikringen dig. Den sørger
for, at du kan få erstattet de ting, du
mister eller får skadet.

