
Du er mere værd,
end du tror

Sørg for at være 
godt forsikret



Dit liv er fyldt med ting 
Små ting og store ting. Ting, du ikke kan leve foruden og ting, der bare er der. 
Måske tænker du, at du ikke har noget særligt af værdi, men det løber hurtigt 
op. Derfor er det en god idé at have en forsikring, så du er dækket ind ved fx 
tyveri, brand og vandskade.

Med en studieforsikring fra Runa Forsikring får du tre forsikringer i én samlet 
pakke. Til en rigtig god pris. Du får nemlig 50 % rabat på indboforsikring og 
rejseforsikring med afbestillingsforsikring– og 25 % rabat på ulykkesforsik-
ring. Så er du og dine ting godt dækket ind fra kun 169 kr. om måneden.

Er du medlem af Farmakonomforeningen? 
Når du som studerende er medlem af Farmakonomforeningen, kan du få en 
studie forsikring hos os.

Ring 33 48 58 98
Ring til os, og bestil din studieforsikring med det samme,  
eller læs mere på runa.dk/mereværd

Bliv godt dækket ind
– fra kun 169 kr. om måneden 

http://runa.dk/mereværd




Indboforsikring
•  Dit indbo er forsikret mod bl.a. tyveri, vandskade og brand  

med indtil 720.000 kr. (2019)
•  En stjålet cykel dækkes med op til 14.500 kr. (2019)
•   En kop kaffe ned i den bærbare, så den går død, erstattes med computerens 

nyværdi i op til 4 år fratrukket selvrisiko
•  En smadret smartphone erstattes med nyværdi i op til 4 år fratrukket 

selvrisiko
•  Kommer du til at skade andre eller andres ting, dækker vi din udgift til 

erstatningen
•  Selvrisikoen er kun 1.120 kr. (2019)

Ulykkesforsikring
•  Hvis du kommer til skade ved en ulykke og får varige mén, dækker 

ulykkes forsikringen fra en méngrad på 5 %
•  Hvis du knækker tanden i en ulykke, dækker vi udgifterne til behandling
•  Dyrker du farlig sport, fx dykning eller klatring, så er du også dækket ind
•  Vi regner erstatningen udfra en sum på 1,2 mio. kr.
•  Der er ingen selvrisiko på en ulykkesforsikring

Rejseforsikring
•  Rejseforsikringen dækker i hele verden 
•  Forsikringen er inklusiv behandlingsudgifter og hjemtransport, hvis du 

bliver syg
•  Du er også dækket ind, hvis du eller din bagage bliver forsinket
•  Forsikringen dækker også skiferie og aktive rejser
•  Afbestillingsforsikring er med i prisen

En forsikring, der er 
mere værd, end du tror

16 eksempler på, hvor godt du er dækket ind:



36 % af unge
mellem 21 og 24 år 
er ikke forsikrede*

*) Forsikring & Pension, 2014

Måske fordi de tror, 
de ikke har noget af værdi.



Runa Forsikring – en del af LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36, Farvergade 17, 1463 København K

Ligesom dig har vi valgt fag
I stedet for at sprede vores interesser til at gælde alle, 
har vi valgt at koncentrere os om visse faggrupper. Når du 
som studerende er medlem af Farmakonomforeningen, kan 
du få en studie forsikring hos os. 

Ring 33 48 58 98
Ring til os, og bestil din studieforsikring med det 
samme, eller læs mere på runa.dk/mereværd

Vores priser er så gode, 
at de vinder priser
En studieforsikring hos os er ikke en hvilken som helst forsikring. Både 
indbo-, rejse- og ulykkesforsikringen er kåret Bedst i test af Forbruger-
rådets blad Tænk Penge, når det samlet gælder pris og dækning.

LB Forsikring A/S, som Runa Forsikring er en del af, er omfattet af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

http://runa.dk/mereværd

