Boligpakken mod ubehagelige overraskelser
At blive husejer er en helt særlig oplevelse. Derfor bør glæden over de nye rammer ikke overskygges af
bekymringer over eventuelle skader på huset, eller hvis du får indbrud.
Sikker Bolig X-tra indeholder alle relevante forsikringer til boligejere, og som noget helt særligt får du
en række ekstra fordele, fx nye nøgler og låsecylindere til en værdi af 2.000 kr., som forbedrer din
boligsikkerhed.

Sikker Bolig X-tra
En udvidet boligpakke med ekstra fordele til dig og din bolig både før, under og efter flytningen
Flytteforsikring*

Gratis

Sikkerhedstjek

Gratis

Ejerskifteforsikring eller Udvidet ejerskifteforsikring

15% rabat

Husforsikring

Mulighed for rabat

Indboforsikring

Mulighed for rabat

2 nye låsecylindere og 3 nøgler - værdi 2.000 kr.

* ønsker du en gratis flytteforsikring, skal du sende en mail til flytteforsikring@nykreditforsikring.dk

Classified: Internal

Gratis

Læs alle vilkårene på
nykredit.dk/sikkerbolig

Boligejere får mange fordele hos Nykredit Forsikring
Ejerskifteforsikringen
dækker skader på huset, som er opstået inden, du har fået nøglerne Ulovlige
El-installationer
Ulovlige VVS-installationer
Udgifter til reparation af skjulte skader, som ikke er omtalt i tilstands- eller el-eftersynsrapporten

+

Udvidet ejerskifteforsikring
med ekstra tryghed og dækninger i tillæg til ejerskifteforsikringen
Skimmelafrensning af indbo
Ulovlige kloak- og stikledninger
Forurening af grunden, eksempelvis fra olietank
Husforsikringen
dækker skader på huset, der opstår efter, du har fået nøglerne Skader efter tøog skybrud
Ingen afskrivning på el-skader
Ingen afskrivning på skjulte indvendige rør og stikledninger
Indboforsikringen
dækker skader på dine ting i hjemmet, og hvis du er skyld i skade på andre eller deres ting Alle i
husstanden er dækket
Økonomisk hjælp til retssager
Hjælp inden for 60 minutter ved akutte skader
Samler du flere forsikringer
kan det give dig rabat på husforsikringen, men også ingen

tvivl om, hvilket selskab der skal dække skaden
Du anmelder skaden et sted og din skadebehandling kan starte op med det samme Kun én
selvrisiko, hvis skaden skal dækkes over flere forsikringer
Flytteforsikringen
dækker skader på det indbo, som du selv flytter
I direkte transport mellem fraflytnings- og tilflytningsadressen
Dit indbo er dækket for skader op til 50.000 kr.

2 nye låsecylindere og 3 nøgler
så har du styr på, hvem der har adgang til dit hjem
Sættet består af 2 enslukkende Ruko 1200 cylindere og 3 nye nøgler. Samlet værdi 2.000 kr. Udskiftningen
udføres med forsikringsgodkendte materialer af autoriserede låsesmede fra Certego. Tilbuddet forudsætter, at
låsene i forvejen indeholder cylindere.
Udskiftningen støttes af Østifterne

Classified: Internal
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Sikkerhedstjek
af dit nye hjem, så du kan føle dig helt tryg
Den grundige gennemgang afklarer risikoen for indbrud, brand og vandskade Du
modtager en rapport med vurderingen af boligsikkerheden
Du får konkrete forslag til forbedringer af din boligsikkerhed

