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En FamiliePlus-forsikring hos Thisted Forsikring 
er en af de mest omfattende forsikringer vi tilby-
der vores kunder.

Indboforsikringen dækker møbler, tøj, elektronik 
og andre private ejendele 

Ansvarsforsikringen er familiens sikkerhedsnet. 
Den dækker hvis en af jer er skyld i skade på ting 
eller andre mennesker.

FamiliePlus er en kombineret  indbo- og an-
svarsforsikring der altid omfatter:

- Ansvarsforsikring
- Brand (lynnedslag og kortslutning)
- Vandskade
- Sky- eller tøbrud
- Tyveri (indbrud og simpelt tyveri)
- Røveri og ran
- Hærværk
- Færdselsuheld og havari
- Køle- og dybfrost
- Anden pludselig skade
- Rejsegods
- Retshjælp

FORDELE

- Udeboende børn op til 21 år er dækket

- I kan sammensætte netop den indbo og ansvars-
forsikring der passer til familien

Vi ønsker at I får den helt rigtige forsikring

Omhyggelig rådgivning er vigtig - ikke mindst når 
det handler om din families tryghed.

Hos os får du altid personlig betjening. Sammen 
gennemgår vi din families behov, så I er dækket 
på den bedste måde.

Forsikringen kan udvides med

Rejseforsikring
- Hele husstanden er dækket for en fast pris
- Hele verden op til 60 rejsedage
- Kan udvides til 120 rejsedage om året

Afbestillingsforsikring 
- Rejser op til 50.000 kr.
- Kan udvides op til 110.000 kr.

Udstyrsforsikring 
- Cykler og udstyr af værdi over
standarddækningen
- Handicapkøretøjer
- Motordrevne haveredskaber indtil 25 HK med
en værdi over 20.000 kr.

Teknikforsikring
- Hele hustandens elektronik op til fire år fra
købsdato
- Funktionsfejl som butikkernes dyre tillægsfor-
sikringer der kun dækker et enkelt produkt
- Gratis hvis du er +Kunde
- Mulighed for tilkøb af lavere selvrisiko

Udvidet vandskade 
Dækker skade på indbo som følge af bla.:
- Nedbør der trænger ind i bygningen
- Opstigning af kloakvand
- Udsivning fra faste installationer og beholdere

Lejerskadedækning
- Dækker dig som lejer hvis udlejer ikke har el-
skadedækning for hårde hvidevarer og/eller glas
og kumme

Tyveri Plus
- Udvider dækning fra 5% til 10% af sum for gen-
stande i loftsrum, kælderum og udhuse/garager
- Simpel tyveridækning udvides fra 2% til 5% ved
simpelt tyveri af almindeligt privat indbo

Golfdækning
- Golfudstyr, hvor indboforsikringen ikke dækker

FamiliePlus
- Tryghed for hele familien


