Privatsikring Studieforsikring

En god forsikring
til en lav pris

Kun 58
8 kr.
i kvart
alet

Det skal ikke være prisen, der afholder dig fra at være godt forsikret.
Derfor giver vi dig en fast, lav pris.
Privatsikring Studie

Forsikringen indeholder indbo-, ulykkes- og verdensrejseforsikring,
og den tilbyder vi dig under forudsætning af, at du:
–
–
–
–

Vil du have et tilbud på øvrige forsikringer?

Du er altid velkommen til at kontakte dit lokale pengeinstitut,
som kan give dig et konkret tilbud på dine øvrige forsikringer.

 or til leje eller i andelsbolig.
b
er mellem 18 og 29 år.
har en NemKonto i pengeinstituttet.
er indskrevet på en SU-berettiget videregående uddannelse
eller en erhvervsuddannelse (ikke ungdomsuddannelse).

Indbo inkl. verdensrejse

Ulykke

Indbosum: 472.000 kr.
Generel selvrisiko: 1.178 kr.

Invaliditetssum: 500.000 kr.
Dødsfaldssum: 50.000 kr.
Tillægserstatning: Fra 30 %
Méngradserstatning: Fra 5 %

Tilvalg til indbodækningen:

(Priser for maks. to personer i husstanden)
–
–
–
–

 lektronik (maks. dækning 54.800 kr.)
E
Cykel (maks. dækning 14.200 kr.)
Rejseplus (maks. dækning 80.800 kr.)
Glas og kumme (0 kr. i selvrisiko)

765 kr./pr. år
471 kr./pr. år
609 kr./pr. år
75 kr./pr. år

Tilvalg til ulykkesdækningen:
(Priser pr. person)
–
–
–
–

Medforsikret* 
Udvidet invaliditetssum på 1.000.000 kr.
Strakserstatning 1 % af 500.000 kr.
Strakserstatning 1 % af 1.000.000 kr.

884 kr. /pr. år
706 kr. /pr. år
134 kr. /pr. år
269 kr. /pr. år

* En evt. medforsikret skal dog ligeledes være indskrevet
på en SU-berettiget uddannelse.

Vi dækker dig og dine ting
døgnet rundt.
P709010 03.18. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S CVR 2507 1409.
Alle beløb er 2018-priser og er inkl. skatter, afgifter og lovbestemte bidrag. Beløbene er ekskl. opkrævningsgebyr,
svarende til 9,50 kr. pr. betaling til Betalingsservice. Ydermere skal du være opmærksom på, at prisen hvert år bliver
indeksreguleret efter det summariske lønindeks. Vi tager forbehold for trykfejl og dækker med de forbehold og
undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser. Se betingelser på privatsikring.dk.

privatsikring.dk

