FAkta om vores
forsikringer
i samarbejde med
Hos Krifa Forsikring Agentur skræddersyr vi forsikringerne til dine behov.
Du har stor valgfrihed, så kan få lige præcis den dækning, som du ønsker.

Personbil
Med en Krifa Bilforsikring kan du sikre dig erstatning
for en række skader:
• Ansvarsskader – skader på andre og andres ting
• Kaskoskader – skader på eget køretøj
• Trinsikring – sikring mod dyrere præmier ved skader
• Selvrisikodækning – sikring mod at skulle betale selvrisiko ved fx reparation af glasskader
• Friskader – fritager for selvrisiko ved en række skader,
fx tyveri
• Førerulykke
Hvis du ønsker en bredere dækning, kan du supplere
med følgende tilvalg:

Med en husforsikring kan du sikre dig erstatning for en
række skader:
• Bygningsbrand, eksplosion og kortslutning
• Lynnedslag
• Stormskader
• Tyveri og hærværk
• Udstrømmende vand og væske
• Skybrud, tøbrud og snetryk
Derudover har du mulighed for at udvide din dækning
betydeligt. Du kan fx forsikre dig mod:
• Skader forvoldt af gnavere og mår
• Visse kosmetiske skader
• Svamp-, insekt- og råddækning
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• Udvidet glasdækning
• Bilafsavn
• Vejhjælp
• Større sum til ekstra udstyr
• Værdiforringelse
• Rabat hvis du vælger en større selvrisiko
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Indboforsikring
Indboforsikringen dækker dine personlige ejendele og
dit private erstatningsansvar. Ingen pakkeløsninger, du får
kun det, det du har brug for. Du får en sumløs forsikring,
så du ikke behøver bekymre dig om, om du er godt nok
dækket ind.
Typisk dækker forsikringen:
• Brand og kortslutning
• Tyveri og hærværk
• Cykeltyveri
• Vandskade
• Køle- og dybfrostskade
• Færselsuheld
• Rejsegods
• Retshjælp
Du kan udvide din indboforsikring med:
• Årsrejseforsikring til hele verden
• Pludselig skade og elektronikdækning
• Udvidet cykeldækning på op til 50.000 kr.
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Ulykkesforsikring
Vi dækker hvis du pludselig kommer til skade. Spørgsmålet er blot, hvordan du ønsker at være forsikret.
• 5 eller 8 % méngrad
• Invaliditet og død
• Tandlæge og anden specialbehandling
• Fysioterapeut og kiropraktor
• Sikkerhed til de efterladte
• Fritid eller heltid
• Dobbelterstatning ved mere end 30 % invaliditet

