Indboforsikring og røgalarm
INDBOFORSIKRING ER DIT EGET ANSVAR
I Arresø Boligselskab oplever vi
desværre, at nogle familier kommer
i en frygtelig situation på grund
af en brand eller en vandskade i
ejendommen. De mister i værste
fald alle deres ejendele – møbler, tøj,
computere, tv m.m.
Hverken KAB eller din boligafdeling har tegnet forsikringer, der
dækker dine personlige ejendele –
det er dit eget ansvar. Derfor starter
vi dette faktaark med at spørge:

Er du og din husstand dækket
af en familieforsikring/indboforsikring?

Hvis ja:
Det er klogt. Du har en forsikring,
der bl.a. dækker dit indbo (ejendele) og sikrer dig økonomisk hjælp
til midlertidig genhusning, såfremt
dit indbo ødelægges eller stjæles.
Hvis nej:
Pas på! Det kan gå helt galt.
• Du kan ikke få erstatning, hvis
dine ting skades eller stjæles.
• Du kan ikke få dækket dine
udgift er til genhusning, hvis
dit indbo skades og din bolig
samtidig bliver ubeboelig.

Alt for mange er ikke dækket

Hver 10. husstand i Danmark
mangler en forsikring, der dækker
indbo, og i udlejningsejendomme
er der normalt endnu flere. Hvert
år oplever beboere i udlejningsboliger, at der sker noget uventet og
ubehageligt i deres ejendom.
Det kan bl.a. være:
• indbrud og tyveri
• brand
• større vandskader
• skader eft er stormvejr

Bygningsforsikring

Bygningen i sig selv er altid forsikret af boligselskabet (organisationen) med KAB som administrator.
Derimod er det dit ansvar at sikre
dine private ejendele ved at tegne
en indboforsikring.

Et eksempel:

Der opstår en brand i en bolig i en
etageejendom. Brandvæsenet
rykker ud. Din bolig rammes af
store vandskader. Alt er vådt, og
din bolig vil være ubeboelig i nogle
uger. Den skal nu tørre ud, have
nye gulve og males. Du kan ikke
bo der i et par uger.

Hvad så?
• Din egen forsikring skal dække
vandskader på dit indbo.
• Din egen forsikring skal dække
udgift er til en midlertidig
bolig, når dit indbo er blevet
skadet.

Mere information

Du kan rette henvendelse
til Forsikringsoplysningen,
hvis du har spørgsmål om
familieforsikring. Telefon: 41
91 91 91
På hjemmesiden
www.forsikringogpension.
dk kan du finde mere information om indboforsikring
og benytte deres forsikringsguide til at sammenligne
priser og dækning hos forskellige forsikringsselskaber.

EN RØGALARM KAN REDDE LIV

Den livsfarlige røg kan
fylde din bolig på 4-5
minutter
4-5 minutter til at komme ud

En røgalarm kan vække dig og din
familie og give jer tid til at komme ud af boligen. Der bør være
mindst én røgalarm i alle boliger.
Er boligen på flere etager, bør der
være en røgalarm på hver etage.
Røgalarmer skal placeres højt,
fordi røgen stiger opad, og gerne
tæt på soveværelserne. Læs altid
brugsanvisningen, når du sætter en
røgalarm op.

En billig livredder

En røgalarm koster under 100 kr.
og fås i alle større byggemarkeder,
hos isenkræmmere og i en række
internetbutikker. Vælg en alarm
med VAREFAKTA-logo, så ved du
at den er afprøvet og kontrolleret efter Dansk Varefakta Nævns
regler. Det er meget vigtigt at teste

røgalarmen en gang om måneden
for at sikre, at den virker. Det er
meget nemt. På røgalarmen sidder
en lille knap. Hvis røgalarmen
ikke går i gang, når du trykker på
knappen, skal batt eriet skiftes. Test
altid røgalarmen når du har været
på ferie.
Alarmen bipper typisk i en uge,
når batteriet skal skiftes. Måske
bippede den, mens du var væk

Røgalarm er fast inventar i nye
boliger

Siden 1. december 2004 har der
været krav om, at alle nybyggede
boliger skal være forsynet med
røgalarm. Her skal røgalarmerne
være tilsluttet boligens strømforsyning og skal monteres af en
autoriseret installatør. Du kan også
vælge at installere sådan en net-tilsluttet røgalarm i din bolig. Den er
blot lidt dyrere end de batteridrevne.

Hvad kan du gøre for at forebygge brand i dit hjem?
•

•

•

•

Opsæt røgalarmer på alle
etager og test røgalarmerne en
gang om måneden. Hav altid
friske batterier liggende.
Tal om, hvad I gør i familien
i tilfælde af brand. Hvordan
kommer I ud? Hvor er flugtvejene?
Rygning var årsag til halvdelen
af dødsbrandene i 2005. Det er
en god regel ikke at ryge i sengen og at vente med at tømme
askebægeret til dagen efter.
Hold opsyn med levende lys.
Pas på gardiner tæt på lysene
og vær særlig opmærksom ved
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•
•

juletid, hvor stearinlys kombineres med brændbart materiale
som gran, pynt og papirklip.
Lær børn, at de skal få fat i en
voksen, hvis de opdager ild, og
at de ikke skal gemme sig.
Sluk generelt for elektriske
apparater på kontakten. Sørg
for luft omkring TV-apparatet, så det kan komme af med
varmen.

Mere information

På hjemmesiden
www.brandforebyggelse.dk
kan du læse mere om forebyggelse af brand i boliger.
Her kan du også finde pjecen ”Hvad skal jeg vælge
– røgalarmer”, hvor du kan
læse mere om de forskellige
typer alarmer
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I 2008 omkom 90 mennekser i
brande i Danmark. Flere kunne
være reddet, hvis de havde haft en
røgalarm. Mange dødsbrande opstår om natten. De fleste mennesker
tror, at de vil vågne ved lyden af
ilden eller varmen, men det er ikke
ilden, der dræber.
Før ilden rigtigt tager fat, er ofrene
kvalt i røg eller forgiftet af kulilte. Kulilte er en farveløs, lugtfri
og yderst giftig luftart, der bl.a.
udvikles ved ildebrand. Røgen er
derimod sort. Man kan intet se, og
det kan gøre det svært at orientere
sig i sin egen bolig.

