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Indboforsikring til studerende 
 
TandlægeTryghed og Tryg Gruppeforsikring har 
indgået en aftale om tegning af forsikringer på 
favorable vilkår. Som studerende og medlem af 

Tandlægeforeningen kan du tegne dine 
forsikringer via denne aftale, hvis du har afgivet 

dit samtykke. Se evt. mere om samtykke på 
TDLNET.dk. 
 
Her i faktaarket finder du information og 
priseksempler på Indboforsikringen.  

 
Basisdækningen  
 
Indboforsikringen er sumløs og er med følgende 
- Basisdækninger: 
 

 Tyveri 
 Brand/ansvar og Tyveri/vand 

 Selvrisiko 0 kr. 

 Cykler op til 13.359 kr. pr. cykel 
 Enkeltgenstande op til 55.665 kr. 
 Grupper af ting op til 111.331 kr. 
 Udesum 55.665 

 
Der kan vælges yderligere dækninger mod en 

merpris - Tilvalgsdækninger: 
 

 Pludselig skade 
 Elektronikskade 
 Udvidet cykeldækning "cykelkasko" 
 Udvidet cykelsum 

 Øget selvrisiko på 1.669 kr. 
 

Der er en generel selvrisiko på 1.113 kr. 

ved pludselig skade og elektronikskade.  
På udvidet cykelskadedækning er der min.  
1.669 kr. i selvrisiko.   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
Priser: Find din pris ud fra dit postnr. 

 
BY: 
København, Århus, Aalborg og Odense 
0800-2500, 2700-2720, 2770-2930, 2800-2930, 
5000-5270, 8000-8260, 9000-9220 og 9400.  
 

Land: 
Øvrige dele af landet 
 

 
 

Rådgivning 
 
Du kan ringe til TandlægeTryghed på  
tlf.nr. 3946 0080, hvis du ønsker at høre mere om 
forsikringen. 
 
Forsikringen kan tegnes via vores hjemmeside, hvor 
du også kan se de gældende forsikringsbetingelser. 
   

Dækning By Land

Basisdækning med 0 kr. i selvrisiko 1.062 kr. 750 kr.

Basisdækning med 1.669 kr. i selvrisiko 850 kr. 600 kr.

Cykelsum 27.832 194 kr. 275 kr.

Cykelsum 55.665 688 kr. 975 kr.

Pludselig skade 50 kr. 50 kr.

Elektronikskade 150 kr. 100 kr.

Udvidet cykeldækning v/cykelsum 13.359 168 kr. 168 kr.

Udvidet cykeldækning v/cykelsum 27.832 280 kr. 280 kr.

Udvidet cykeldækning v/cykelsum 55.665 994 kr. 994 kr. 

Samlet "Standardforsikring" 1.050 kr. 750 kr. 

 

Fakta om Indboforsikring til studerende 

mailto:web@tdlt.dk
http://www.tandlaegetryghed.dk/

