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Djøf Forsikrings Indbo- og Rejseforsikring 
til studerende og dimittender

Her kan du læse en kort beskrivelse af Djøf Forsikrings Indbo- og Rejseforsikring til studerende og dimittender. Du kan læse de komplette 
betingelser på djoefforsikring.dk. Vælger du en Indbo- og/eller Rejseforsikring hos os, kan du se i din police, hvilke dækninger du har valgt, 
og hvordan du er dækket. Sammen med vilkårene er det vores fælles aftalegrundlag.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Indbo- og Rejseforsikring til studerende og nye dimittender er til dig, som er studerende og medlem af Djøf. Du kan vælge mellem tre 
forskellige forsikringspakker.

Hvad dækker den? Hvad dækker den ikke?

Er der nogen begrænsninger 
af dækningen?

 ! Vi dækker ikke indbo, der er medbragt til et fritidshus, cam-
pingvogn og lystfartøjer, medmindre det er beboet. 
I almindelige ferieperioder dækker vi indbo, der er medbragt 
til et fritidshus med op til den sum, der fremgår af dine betin-
gelser, selvom det ikke er beboet.

 ! Ansvar 
Vi dækker ikke skader, der er forvoldt af hunde. 
Vi dækker ikke skader, der er forvoldt af droner.

 ! Indbo 
Tyveri eller hærværk, der er forvoldt af en person, som du har 
givet adgang til din bolig. 
Skader, der opstår ved svidning eller smeltning, medmindre 
det er som følge af en brand. 
Omkostninger og tab ved identitetstyveri, hvis der fx bliver 
hævet penge på din konto.

 ! Retshjælp 
Omkostninger i forbindelse med fx straffesager, arbejdsog 
lønspørgsmål eller skilsmisse.

 ! Elskade 
Skader, der skyldes, at apparatet er blevet overbelastet eller 
brugt forkert.

 ! Verdensrejsedækning 
Udgifter til behandling af kroniske lidelser eller lidelser, der 
var til stede før afrejsen fra Danmark, medmindre du har 
været i en stabil, god fase i to måneder inden afrejse, eller du 
har en forhåndsgodkendelse. 
Udgifter, som en anden forsikring dækker, herunder EU-sy-
gesikringen.

Vi dækker dit private indbo med op til de erstatningssummer, 
der fremgår af dine betingelser og din bekræftelse. Du kan væl-
ge mellem følgende tre forsikringspakker:

FORSIKRINGSPAKKE MINIMUM
 9 Ansvar 

Vi dækker, hvis du kommer til at skade andre personer eller 
deres ting.

 9 Indbo 
Brand 
Tyveri og hærværk 
Vejrskade – fx storm og skybrud 
Krisehjælp 
Udstrømning  
Rejsegods 
Identitetstyveri

 9 Retshjælp 
Vi dækker udgifter ved visse private retssager.

 9 Elskade 
Vi dækker skader som følge af kortslutning, induktion, over-
spænding og lynnedslag på dine elektriske apparater.

 9 Cykel 
Vi dækker alle husstandens cykler ved fx tyveri, brand og 
stormskader.

FORSIKRINGSPAKKE FAVORIT
Dækker alt i forsikringspakke Minimum og følgende dækninger:

 9 Elektronik 
Vi dækker pludselige skader og funktionsfejl på elektronisk 
udstyr i op til fire år fra første købsdato.

 9 Glas- og kumme 
Vi dækker fx skader på glas i udvendige døre, vinduer, bade-
kar, håndvaske og glaskeramiske kogeplader.

 9 Verdensrejsedækning 
Vi dækker, hvis du bliver akut syg eller kommer til skade på 
private ferierejser i hele verden. Vi dækker blandt andet 
lægebehandling, hospitalsophold, hjemtransport og sygeled-
sagelse i op til 60 dage.

FORSIKRINGSPAKKE PREMIUM
Dækker alt i forsikringspakke Minimum og Favorit og
følgende dækning:

 9 Afbestilling 
Vi dækker, hvis du fx bliver alvorligt syg eller kommer til 
skade før rejsens start.

 8 Logerende, det vil sige personer, du har boende til leje.

 8 Indbo 
Motordrevne køretøjer som fx biler, motorcykler og camping-
vogne. 
Haveredskaber med over 25 hk. 
Småbåde, windsurfere og luftfartøjer inklusive dele og tilbe-
hør.

 8 Elskade 
Motoriserede og elektriske apparater, der udelukkende er til 
udendørs brug.

https://www.djoefforsikring.dk/
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Djøf Forsikrings Indbo- og Rejseforsikring 
til studerende og dimittender

Hvor er jeg dækket?

 9 Forsikringen dækker i Danmark og Grønland samt på rejser i op til seks måneder.

Hvilke forpligtelser har jeg?

• Du skal være medlem af Djøf.

• Du skal give os samtykke til, at vi må registrere, udveksle og behandle dine oplysninger, så vi kan administrere  
forsikringen.

• Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter forsikringen.

• Du skal betale til tiden.

• Får du en skade, skal du forsøge at afværge eller begrænse den mest muligt.

• Får du en skade, skal du straks anmelde den til Købstædernes Forsikring.

• Du skal anmelde tyveri, røveri, overfald og hærværk til politiet.

Hvornår starter og slutter dækningen?

Forsikringen starter den dato, vi aftaler, og løber et kvartal ad gangen.

Hvornår og hvordan betaler jeg?

Betalinger skal ske kvartalsvis via Betalingsservice eller MobilePay.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Du kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til den første i en måned.


