
 
 

 

 

  

 

Hos Hobro Boligforening opfordrer vi til, at alle 

beboere tegner en privat indboforsikring. 

 

Husk at tegne en indboforsikring 
 



 
 

 
 

Boligforeningen: 

Hobro Boligforening har tegnet forsikring, som dækker 

skader på selve bygningen, ved f.eks. brand-, vand-, 

stormskader og indbrud.   

Opdager du, at der er sket skade på ejendommen, 

opfordrer vi på det kraftigste til, at du straks kontakter 

Boligforeningen. 

  

 

 

 

 

Skade på dine private ejendele: 

MEN ved stort set alle skadesituationer, er det din egen 

forsikring, der skal dække udgifterne på dit eget indbo: 

F.eks.: 

- Tyveri/indbrud 

- Vandskader 

- Brandskader 

- Private ansvarsskader 

 



 
 

 

 

Hvis skaden sker: 

Bliver du udsat for en skade, skal du kontakte dit 

forsikringsselskab.  

Forsikringsselskabet sender en skadesanmeldelse til dig, 

som du skal udfylde. Forsikringsselskabet kan hjælpe dig, 

hvis du har problemer med at udfylde anmeldelsen. 

Genhusning: 

Hvis din bolig rammes af en skade, typisk en brand, kan du 

risikere at skulle genhuses i en anden lejlighed.  

Denne genhusning er Hobro Boligforening ikke forpligtet 

til. Det er din egen forsikring der skal stå for selve 

genhusningen og udgifterne forbundet hermed. 

Med den rette indboforsikring vil du udover erstatning for 

ødelagt indbo (møbler, tøj, elektronik og andre personlige 

ejendele), også få dækket udgifter til genhusning, udgifter 

til opmagasinering, rengøring o.l. 

Alle disse udgifter kan løbe op i mange tusinde kroner – 

udgifter du selv skal afholde, hvis du ikke har tegnet en 

indboforsikring. 

 

    



 
 

 

 

Hvad sker der, hvis du ikke er forsikret? 

Bliver du udsat for en skade, også selv om det er en skade, 

som du ikke kunne forudse, skal du som udgangspunkt 

selv dække udgifterne til nye ejendele. 

Du kan søge om hjælp til dækning af nødvendige 

genstande fra din kommune, hvis du ikke selv kan betale. 

F.eks. hvis du står uden arbejde el.lign. 

 

På hjemmesiden ”Find forsikring”, kan du få hjælp til at 

finde den rigtige forsikring til dig og din familie: 

www.findforsikring.dk 

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os: 

 

 
Smedevej 28, 9500 Hobro 

www.hobroboligforening.dk 

Tlf. 98 52 00 88 

http://www.findforsikring.dk/
http://www.hobroboligforening.dk/

