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VIBO ANBEFALER, AT DU TEGNER EN FAMILIE– 
OG INDBOFORSIKRING  

BOLIGFORENINGEN VIBO 
Boligforeningen VIBO har tegnet en byg-

ningsforsikring, som kun dækker skader på 

selve ejendommen i din afdeling.  

Det betyder, at enhver skade som f.eks. 

brand-, storm- og vandskade samt indbrud 

på ejendommen er dækket under denne 

forsikring.  

SKADE PÅ DINE PRIVATE 

EJENDELE  
Hvis der sker en pludselig skade på dine 

private ejendele (dit indbo såsom tøj, møb-

ler, tæpper, cykler m.m. forårsaget af f.eks. 

vand, brand eller røg, så dækker den byg-

ningsforsikring, som boligforeningen har 

tegnet ikke.  

HVAD DÆKKER EN FAMILIE-

OG INDBOFORSIKRING?  
En familie-og indboforsikring vil generelt 

dække brand-, tyveri- og vandskade. F.eks. 

vil der være dækning for vandskade på 

indbo opstået på grund af et sprængt 

vandrør eller skade som følge af vandgen-

nemtrængning fra loftet umiddelbart efter 

en stormskade på taget/bygningen.  

Familie– og indboforsikringen dækker ryd-

ning af din lejlighed, opbevaring af dit 

indbo samt rengøring af indbo, hvis din 

lejlighed udsættes for en større skade, 

eksempelvis vand-, brand- eller røgskade. 

Forsikringen dækker også udgiften til 

eventuel nødvendig genhusning i den peri-

ode, det tager at sætte din lejlighed i 

stand.  
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Familie– og indboforsikring 

BOLIGFORENINGEN VIBO 

HVAD SKER DER, HVIS JEG  

IKKE HAR EN 

INDBOFORSIKRING?  
Sker der en skade på dit indbo på grund af 

f. eks vand-, brand- eller røgskade, vil dit 

indbo ikke blive erstattet, uanset årsagen 

til skaden eller hvem, der har forårsaget 

skaden. Der er dermed en stor risiko for, at 

du lider betydelige økonomiske tab ved en 

skade.  

Hvis der sker en skade i din lejlighed - og 

lejligheden skal gennemgå en større 

istandsættelse, hvor du ikke kan bo i lej-

ligheden - så skal du selv sørge for at ryd-

de lejligheden, og du skal selv skaffe dig 

husly, mens istandsættelsen sker.  

Eksempelvis medførte dette ved skybrud-

det den 2. juli 2011, at beboere uden for-

sikring selv måtte stå for tømning af be-

skadiget indbo fra kældre.  

 

HVAD KOSTER EN 

INDBOFORSIKRING?  
Forsikringsselskaberne har forskellige 

priser, men på www.forsikringsguiden.dk 

finder du flere oplysninger om familie-og 

indboforsikringer, og du kan sammenligne 

priser forsikringsselskaberne imellem. 
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