Veitst tú, hvat tú eigur?
Tað kann gerast dýrt, um innbúgvið er tryggjað fyri ov lága
upphædd, og alt skal keypast av nýggjum. Hinvegin er eingin
orsøk at gjalda ov nógv fyri tína innbúgvtrygging. Tí er altíð
gott, við jøvnum millumbilum, at kanna eftir, hvat virði títt
innbúgv hevur.
Brúka henda listan, tá tú gert eina meting av virðinum
á tínum innbúgvi. Royn at hugsa um hvørt rúm fyri
seg, men minst tó til allar lutir hjá øllum persónum
í húskinum.

KØKUR
Mett virði í kr.

Tallerkar
Skálir
Gløs
Koppastell

Veitst
tú, hvat
tú eigur?

Knívar, gaflar og skeiðir
Pannur
Grýtur
Føt
Kaffimaskina og ketil
Onnur húsarhaldstól
Frystar matvørur*
Aðrar matvørur
Lampur
Dúkar, viskistykkir, handklæði o.a.
Annað
Køkur í alt

0

STOVA
Mett virði í kr.

Sofasett
Sofaborð
Stólar og borð
Aðrir stólar
Reolir
Lampur
Sjónvarp
Stereoanlegg og onnur el-tól
Spøl og tónleikur
Playstation
Teldur, Ipad o.a.
Fartelefon og aðrar telefonir
Leys teppir
Gardinur
Bøkur
Málningar
Aðrir prýðislutir
Ljóðføri til tónleik
Plantur og urtapottar
Annað
Stova í alt

Trygd hugsar um teg

0

GOYMSLA/KJALLARI

KØMUR

Mett virði í kr.

Mett virði í kr.

Klæðir

*Amboð til ymiskt handverk

*Føroysk klæðir og silvur til hetta

Ymisk el-amboð. Hesi amboð eru bert fevnd
av tryggingini, um tey eru undir 5HK

Ítróttarklæðir og tól til tín ítrótt
Skógvar

Amboð til urtagarðin (ikki el-amboð)

Seingjarklæðir

Amboð til frítíðarítriv

Dýnur

Dustsúgvari, strúkijarn og annað.

Koddar

*Súkklur

Sengur

Barnavognur

Reolir og seingjarborð

Tráður

Prýðislutir

Annað

Myndir

Goymsla/kjallari í alt

0

Leikur, spøl og tónleikur
Lampur
Leys teppir

SERLIGIR PRIVATIR VIRÐISLUTIR*

Teldur, Ipad, sjónvarp o.a.

Mett virði í kr.

Fartelefon og aðrar telefonir

Frímerkjasøvn

Bøkur

Myntasøvn

Fototól og upptøkutól

Perlur

Ljóðføri til tónleik

Prýðislutir

Annað
Kømur í alt

0

Gimsteinar
Gull
Silvur
Annað

BAÐIRÚM

0

Serligir privatir virðislutir í alt
Mett virði í kr.

Handklæði
Luktilsi, krem, sminka o.a.

Um perlur ella gimsteinar eru høvuðspartar av luti, so verður hann
flokkaður omanfyri, hóast hann eisini kundi verið flokkaður undir
einum øðrum bólki av tryggjaðum lutum.

Lampur
Annað
Baðirúm í alt

0

ANNAÐ*
Mett virði í kr.

Pengar

GONGD

Peningaumboðan,
Mett virði í kr.

herundir óbrúkt frímerkir og virðisbrøv
Húsdjór, ið ikki verða nýtt til vinnulig endamál.

Spegl

Hundar skulu tó ábyrgdartryggjast fyri seg.

Garderoba

Annað

Skáp

Annað í alt

Reolir

0

Lampur
Leys teppir
Skógvar
Jakkar og frakkar
Húgvur, vøttir, turriklæði o.l.
Annað
Gongd í alt

0

Tryggingarupphæddin er tað virðið, ið tú metir, at títt innbúgv
hevur. Tað er tín ábyrgd sum tryggingartakari at áseta røttu
tryggingarupphæddina.

Mett innbúgv í alt

* Luturin hevur í ávísum førum eitt avmarkað endurgjald. Sí treytirnar fyri
Familjutrygd fyri nærri frágreiðing, ella set teg í samband við Trygd fyri
at fáa nærri kunning um hetta.

0 kr.

* L uturin hevur í ávísum førum eitt avmarkað endurgjald. Sí treytirnar fyri
Familjutrygd fyri nærri frágreiðing, ella set teg í samband við Trygd fyri
at fáa nærri kunning um hetta.

