Hver 3. oplever stigninger i
de samlede boligudgifter*

Sikker Lejlighed - økonomisk frihed.
Så du kan leve livet
- En total forsikringsløsning ved køb af lejlighed
En ny lejlighed er starten på et nyt og spændende kapitel i livet. Sikker Lejlighed X-tra er
en total forsikringsløsning, som indeholder de mest nødvendige forsikringer til en
økonomisk sikker start på dit eller dit barns (forældrekøb) nye liv. Sikker Lejlighed X-tra
indeholder en lejlighedsforsikring, som sikrer dig mod f.eks. skjulte fejl og skader (herunder
ulovlige forhold) på el og VVS, en flytteforsikring og et gratis tjek af lejlighedens sikkerhed,
så du er godt rustet mod f.eks. brand og indbrud.

Sikker Lejlighed X-tra
En udvidet løsning som sikrer dig økonomisk
under og efter flytningen, og som desuden
indeholder en række ekstra fordele.
Lejlighedsforsikring
Flytteforsikring

Gratis

Sikkerhedstjek

Gratis

*Kilde: Gallupundersøgelse blandt ejerlejlighedsejere og andelshavere, oktober 2016

Læs alle vilkår på
nykredit.dk/sikkerlejlighed

Derfor skal du tegne forsikringer,
når du køber lejlighed!

Lejlighedsforsikringen dækker skader, som er opstået, inden du har fået nøglen
• Lovliggørelse af ulovlige el- og VVS installationer
• Udbedring af manglende eller nedsat funktion af el eller VVS
• Følgeskader ved el og VVS installationer - f.eks. nedtagning og opsætning af loft, fliser
eller køkken
• Kosmetisk dækning på fliser som følgeskade
• Genhusning
• Det samlede erstatningsbeløb er op til 250.000 kr.
Flytteforsikringen dækker skader på det indbo, som du selv flytter
• Du er dækket, hvis dine ting går i stykker under flytningen
• Dit indbo er dækket for skader helt op til 50.000 kr.

Sikkerhedstjek af dit nye hjem, så du kan føle dig helt tryg
• Den grundige gennemgang afklarer risikoen for brand, indbrud og vandskade
• Du modtager en rapport med vurderingen af lejlighedens sikkerhed
• Du får konkrete forslag til forbedringer af din lejlighed, så du får en X-tra Sikker Lejlighed

