Familieforsikring

Gartnernes Forsikring GS

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: Gartnernes Forsikring GS

FT-nr. : 50295

Produkt : Familieforsikring (FAM-01)

Dette produktark indeholder en kort beskrivelse af vores Familieforsikring. Vælger du at tegne forsikringen, vil forsikringsaftalen bestå
af din police og forsikringsbetingelserne. I policen kan du se, hvilke dækninger du har valgt, og hvilke særlige forhold der gælder for
netop din forsikring. Forsikringsbetingelserne beskriver hvem, hvor og hvad forsikringen dækker, hvordan du er dækket i forskellige
situationer, og hvordan erstatningen beregnes. Du finder forsikringsbetingelserne på www.garfors.dk.

Hvilken form for forsikring er der tale om?

Familieforsikringen dækker dig og din husstands værdier. Forsikringen omfatter også en ansvarsforsikring.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?



Nedenfor er nogle eksempler på forhold, der ikke
er dækket. Det fulde overblik får du i forsikringsbetingelserne.

Generelt

Forsikringen omfatter dig som forsikringstager og
derudover følgende personer, når de er tilmeldt
samme folkeregisteradresse som dig :

Din ægtefælle/samlever.

Dine og din ægtefælles/samlevers børn og
plejebørn.

Fastboende medhjælp i husholdningen

Op til yderligere to personer.




Derudover omfatter forsikringen følgende personer,
selv om de ikke er tilmeldt samme folkeregisteradresse som dig, medmindre de er omfattet af deres
egen eller en anden forsikring :

Dine og din ægtefælles/samlevers delebørn
under 18 år, når de opholder sig hos dig.

Dine og din ægtefælles/samlevers børn under
18 år, der er flyttet hjemmefra, som ikke er gift
eller lever i fast parforhold, og som ikke har
fastboende børn hos sig.

Din ægtefælle/samlever i plejehjemsbolig eller
beskyttet bolig er dækket med en indbosum på
op til 100.000 kr.
Forsikringen dækker private ejendele, dvs. det der
hører til en privat boligs normale udstyr, samt visse
andre ting som fx småbåde samt værktøj, rekvisitter
og instrumenter, som du ejer, og som lønmodtager
bruger i dit erhverv.



Dækninger
Forsikringen dækker skade på privat indbo ved :

Brand

El-skade

Færdselsuheld og havari

Udstrømning af væsker (vandskade)

Storm og visse nedbørsskader

Køle- og dybfrostskade

Indbrudstyveri

Simpelt tyveri

Røveri, overfald og åbenlyst tyveri (ran)

Hærværk

Skade på bagage i udlandet
Forsikringen består endvidere af :

Psykologisk krisehjælp

Id-sikring (se særskilt produktinformation)

Retshjælp

Redning, oprydning og flytning

Ansvarsforsikring
Forsikringen kan udvides med følgende dækninger :

Glas og sanitet

Pludselig skade

Elektronikforsikring

Udvidet cykelforsikring

Årsrejseforsikring (se særskilt produktinformation)

Forsikringen dækker ikke logerende og
lejere.
Forsikringen dækker ikke

Motordrevne køretøjer samt dele og
tilbehør hertil.

Campingvogne, teltvogne og trailere.

Haveredskaber over 25 hk.

Luftfartøjer samt dele og tilbehør
hertil.

Søfartøjer samt dele og tilbehør
hertil. Dog er småbåde omfattet.

Ting, der bliver anvendt
erhvervsmæssigt. Dog dækkes
værktøj, rekvisitter og instrumenter,
som du ejer, og som lønmodtager
bruger i dit erhverv.

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?
Nedenfor er nogle eksempler på skader, der ikke
er dækket. Det fulde overblik får du i
forsikringsbetingelserne.

!
!
!
!
!
!

Hvis din bolig ikke har været forsvarligt
aflåst, dækkes ikke tyveri af kontanter og
særlige værdigenstande som fx smykker.
Tyveri begået af nogen, der med din
tilladelse befinder sig i din bolig som fx en
gæst eller lejer.
Tyveri, hvis du har udvist grov
uagtsomhed.
Færdselsskade på din cykel, medmindre du
har tilvalgt Udvidet cykelforsikring.
Funktionsfejl eller pludselig skade på din
mobiltelefon eller computer, medmindre du
har tilvalgt elektronikforsikring.
Skade, der er forvoldt af hunde.

Hvor er jeg dækket?




Forsikringen dækker i Danmark (bortset fra Færøerne og Grønland) og på udlandsrejser i op til 3 måneder.
Der gælder særlige regler for bl.a. :
 Opmagasinering af indbo
 Ting, du har medbragt fra forsikringsstedet til campingvogn, beboelsesvogn, telt eller privat søfartøj.
 Ting, som du midlertidigt har medbragt uden for forsikringsstedet, og som fortsat befinder sig i Danmark.
 Småbåde indtil 5,5 meters længde, der befinder sig i Danmark.
 Ting, der er forsvarligt opbevaret i øvelokale eller sportsklub i Danmark.
 Når du flytter.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Når der sker en skade

-

Du skal straks anmelde skaden til os på vores hjemmeside www.garfors.dk eller tlf.nr. 43 71 17 77.

-

Tyveri, hærværk, røveri og overfald skal straks anmeldes til politiet i det land, hvor skaden er sket. Du skal sikre dig
skriftlig bekræftelse for anmeldelsen, og journalnummer skal oplyses.

-

Du må ikke reparere eller fjerne ødelagte ting, før du har aftalt det med os.

Ved anmeldelse af en skade skal du sandsynliggøre og dokumentere dit erstatningskrav og give os alle de oplysninger
om forhold, der kan have betydning for bedømmelsen af skaden.

Ved ændringer

-

Du skal give os besked, hvis 1) du flytter til en anden helårsbolig, 2) helårsboligens tag ændres til stråtag eller fra
stråtag til anden tagbelægning, 3) dine ting opmagasineres, 4) du sælger eller skifter en cykel, der er omfattet af
Udvidet cykelforsikring, eller 5) hvis du i øvrigt har ændringer til de oplysninger, som fremgår af din police.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Første betaling forfalder ved forsikringens ikrafttræden og senere betalinger på de anførte forfaldsdage.
Betaling opkræves via Betalingsservice eller ved indbetalingskort.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen tegnes for en periode på 1 år og forlænges automatisk løbende for yderligere 1 år ad gangen, medmindre den
opsiges inden da.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige forsikringen skriftligt med mindst 30 dages varsel til hovedforfald.
Du kan endvidere som privat forbruger opsige forsikringen med 30 dages varsel til den 1. i en vilkårlig kalendermåned mod at
betale et gebyr.
Efter en anmeldt skade kan du opsige forsikringen i indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller skadens afvisning.
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