Young´n Safe
- Alt det du har brug for - i én
pakke
Er du mellem 18 og 26 år? Så har vi tænkt det hele
igennem for dig og sammensat en skræddersyet
forsikringspakke.
Pakken hedder Young´n Safe. Den er en basispakke der indeholder de væsentligste forsikringer til
unge mennesker mellem 18 og 26.
Pakken giver dig dækning for:
√
√
√

Skader på dine egne ting
Det ansvar du har hvis du forvolder skade på
andre eller andres ting
Eventuelle varige mén på dig selv som følge af
en ulykke.

Young´n Safe består af to dele:
1, Indbo og ansvar
√
√
√
√
√
√

Minimum en indbosum på 296.280 kr.
Dækning for brand, tyveri, vandskade,
kortslutning m.m.
Anden pludselig skade (fjumreskader)
Elektronikdækning
Lejeskadedækning (glas, kumme og hårde hvidevarer der hvor du bor til leje)
Ansvarsforsikring for skader du pådrager andre og/eller andres ting

2. Ulykkesforsikring
√
√
√
√

Minimum en invaliditetssum på kr. 1.000.000
Dækning fra 5% varigt mén
Dækning for tandskader
Dækning for brilleskader

Foruden basispakken har du mulighed for at tilpasse forsikringer med tre ekstra dækninger:
1. Extra Safe (lavere selvrisiko)
Med Extra Safe-pakken får du en lavere selvrisiko
på kun 1.185 kr., i tilfælde af en skade. Der er ingen selvrisiko på cykeltyveri.
2. Extra Travel (hvis du rejser uden for Danmark)
Med Extra Travel-pakken bliver der tilknyttet en
rejseforsikring der dækker dig på rejser. Forsikringen dækker dig ved sygdom og ulykke, hjemtransport, bagageforsinkelse og mange andre ting.
3. Extra Roomie (hvis du bor sammen med en
roomie, ven eller kæreste)
Ved Extra Roomie fordobler vi summen på indboforsikringen så den dækker to personer.
Lyder det som noget for dig?
Så kontakt os og få meget mere at vide om
Young’n Safe. Vi lytter til dine ønsker, forklarer det
hele og sender dig et uforpligtende tilbud.
Dumme spørgsmål?
Findes ikke! Bare ring til os så skal vi nok hjælpe
dig.
Læs mere
www.thistedforsikring.dk/ung
Eller kontakt os på
96 19 45 00 eller post@thistedforsikring.dk
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