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Innbúgvstrygging

Heimið er fult av hentleikum, innbúgvi og lutum, sum vit
illa kunnu vera fyriuttan. Antin tú býrt í íbúð ella sethúsi,
er skilagott at tryggja innbúgv, sum kann verða dýrt at
endurrinda. Við Innbúgvstrygging stendur tú tryggari og
verður ikki tikin av fótum.

Virðismiklir lutir, so sum gull, silvur, reiður peningur,
virðisskjøl, frímerkja og myntsøvn umframt løntakara
amboð og vørur í køli og frystiskápum hava ein
avmarknaðan fulnað í Innbúgvstryggingini. Tryggingar
hæddin kann hækkast, um ynski er um tað.

Hvat fevnir tryggingin um
Innbúgvstrygging umfatar øll í húskinum, sum eru meldað
til Landsfólkayvirlitið at hava sama bústað sum trygg
ingartakarin. Eisini heimabúgvandi børn, sum eru vorðin
vaksin. Harumframt eru útibúgvandi børn undir 21 ár, sum
búgva einsamøll, við í tryggingini.

Ársferðatrygging og avlýsingartrygging sum ískoyti
Um tú ferðast javnan, so loysir tað seg at tekna eina
Ársferðatrygging sum ískoyti til Innbúgvstryggingina.

Tryggingin er galdandi fyri alt, sum h
 oyrir til eitt vanligt
heim – bæði møblar, klæði, sjónvarp, teldur o.s.fr. Innbúgv,
sum er lænt ella leigað, er eisini fevnt av tryggingini, um
onnur trygging ikki er galdandi.
Tryggingin veitir eitt nú endurgjald fyri skaðar av eldi,
herverki, stuldri o.s.fr. Sí annars okkara treytir fyri nærri
lýsing av skaðaorsøkum.
Innbúgvstryggingin fevnir eisini um Rætt
arhjálp.
Rættarhjálpartryggingin veitir fíggj
arligan stuðul í
sambandi við ávísar trætur, ið tú ert partur av. Endurgoldið
verður upp til 200.000 kr.
Sjálvábyrgd
Møguleiki er fyri at velja eina sjálvábyrgd á umleið 1.300 kr.
fyri hvønn skaða, og verður gjaldið tá 10% lægri.
Innbúgvstryggingin er eisini ein ábyrgdartrygging
Í eini Innbúgvstrygging er eisini ein
ábyrgdartrygging.
Ábyrgdartryggingin kann fevna um ta endurgjaldsábyrgd,
ið tú ella tíni koma undir, um tit av ósketni gera skaða á
annan persón ella lutir hjá øðrum. Innbúgvstryggingin er tí
ein fíggjarlig trygdarnót.
Set prís á tað tú eigur
Tú ásetir sjálv/ur virðið á tryggingini. Tú hevur tí skyldu til
at áseta tryggingarhæddina rætt og at halda hana við líka.
Keypir tú t.d. eitt dýrt, nýtt sjónvarp, so veksur virðið á
tínum innbúgvi samsvarandi.
Fyri at lætta um útrokningina av tryggingarhæddini kanst
tú fylla listan út, sum finst á heimasíðuni betri.fo. Far runt í
húsinum og skriva allar lutirnar niður á listan. Met um, hvat
lutirnir kosta, og legg saman. Tosa síðani við okkum. Vit
kunnu ráðgeva tær í at gera eina virðismeting og finna
røttu tryggingarhæddina til títt innbúgv.

Trygging er galdandi fyri alt húskið á frítíðarferðum
uttanlands. Tryggingin kann teknast til at fevna um antin
Norðurlond og Stóra Bretland, Evropa ella allan heimin.
Skilagott er eisini at tekna eina Avlýsingartrygging sum
ískoyti til Innbúgvstryggingina. Avlýsingartrygging rindar
endurgjald fyri ferðakostnaðin, um tú av ávísum orsøkum
noyðist at avlýsa ferðina áðrenn fráferð.
Les meira um Ársferðatrygging og Avlýsingartrygging á
betri.fo.
Tilvalstryggingar
Til ber eisini at tryggja seg móti broti, mekaniskum brekum
og elektriskum skaðum og brekum á innbúgvið.
Brádligur skaði fevnir um skaðar, sum henda, tá innbúgvs
lutir brotna, skrædna ella á annan hátt gerast óbrúkiligir, og
hetta ikki kemur undir nakra aðra skaðaorsøk, ið
innbúgvstryggingin frammanundan fevnir um.
Tøknitryggingin fevnir um skaðar á elektrisk tól undir 4 ár,
ið henda, tá talan er um mekaniskt ella elektriskt virkisbrek,
ið ger, at tólið ikki kann brúkast til sítt endamál.
El-skaði fevnir um skaðar á leidningar ella komponentar í
eltólunum orsaka av skammlopi, streymvillu, induktión ella
tílíkum elskaðum. Tryggingin verður endurgoldin eftir
serskildum endurgjaldsyvirliti sambært treytunum.
Hvussu verður tryggingin teknað
Tryggingin verður teknað hjá Betri Trygging. Vitja okkara
heimasíðu betri.fo og fá meira at vita.
Fá meira at vita
Hendan kunningin veitir ikki allar upplýsingar um hesa
tryggingina. Tú ert altíð vælkomin at seta teg í samband
við okkum á tel 348 600, og fáa nærri vegleiðing frá einum
av okkara ráðgevum.

1/1

