
Stue 1 Stue 2 Stue 3 Alrum Havestue Skur/loft/kælder Samlet 

Gulvtæpper/gardiner 0

Belysning 0

Møbler 0

- kr. 

Børneværelse Soveværelse Kontor Køkken Entré Entré Samlet 

Gulvtæpper/gardiner 0

Belysning 0

Møbler 0

- kr. 

Voksen Voksen Barn Barn Barn Barn Samlet 

Kvinde/pige 0

Mand/dreng 0

- kr. 

- kr. 

Din værdi

Grønne planter

Hårde hvidevarer

- kr. 

Din værdi

- kr. 

Din værdi

- kr. 

Din værdi

- kr. 

- kr. 

- kr.  Samlet værdi af dit indbo + 20%

Det kan være dyrt at være underforsikret, hvis uheldet er ude. Derfor er det en god ide at lægge ca. 20 % til den samlede værdi af dit indbo, da du som regel har flere værdier, end du lige kan komme i tanke om.

Kontanter

Samlet værdi af dit indbo

Samlet værdi af dine særlige private værdigenstande

 Kontanter

Sølvtøj og andet af sølv og guld

Mønt- og frimærkesamlinger

Andet

Samlet værdi af privat indbo

 Særlige private værdigenstande

Smykker, ædelstene, perler

Fotoudstyr, film, kikkert, radioamatørudstyr m.m.

Musikinstrumenter

Ure

Andet

Kunst og malerier

Musikanlæg (radio, højtalere, cd-afspiller, hovedtelefoner m.m.)

Plader, cd'er m.m.

TV, videokamera, DVD, tv-bokse

Mobiltelefoner, GPS, alarmer m.m. 

Computere, tablets, spilkonsoller, printere m.m.

Pelse, skindtøj, tasker, kufferter

Spiritus og vin

Antikviteter

Madvarer

Porcelæn og service

Sengetøj, duge m.v.

Bøger

Badeværelsesudstyr

Legetøj pr. barn

Hobbyværktøj

Ægte tæpper

Haveudstyr

Cykler

Sportsudstyr, campingudstyr m.m.

Andet

Samlet værdi af almindeligt indbo

 Særligt privat indbo

Husholdningsmaskiner

Udsmykning og nips

Samlet værdi af garderobe

Samlet værdi af værelser, køkken, entré

Samlet værdi af stuer, alrum m.m.

Samlet værdi af stuer, værelser og garderobe

Køkkenudstyr

 Garderobe

 Almindeligt indbo

Husk at din indboforsikring også dækker dine børn under 21 år, der ikke bor hjemme, når de bor alene og ikke selv har stiftet familie.
Bemærk, at alle felter ikke behøver at være udfyldt.

 Stuer, alrum m.m.

 Værelser, køkken, entré
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