
0% Generelt (Bygningsforsikringen)

0% Hvem er dækket

0% Forsikringen dækker forsikringstager, der ejer eller bruger ejendommen 0 %

0 % Sum

0% Hvor dækker forsikringen

0% Forsikringen dækker den ejendom, som er nævnt i policen 0 %

0 % Sum

0% Hvad er omfattet af bygningsforsikringen

0% Dækker bygninger på forsikringsstedet, der er opført på muret eller støbt
fundament

0 %

0% Dækker fastmonteret bygningstilbehør, herunder glas 0 %

0% Dækker hårde hvidevarer 0 %

0% Dækker anlæg til vedvarende energi 0 %

0% Dækker udendørs nedgravet svømmebassin samt spa- og boblebad 0 %

0% Dækker haveanlæg 0 %

0% Dækker plankeværk, stakit og muret hegn 0 %

0% Dækker hobbydrivhuse 0 %

0 % Sum

0 % Sum

21% Brand (Bygningen)

100% Brand

100% Dækker skade som følge af:
Brand
Eksplosion
Direkte lynnedslag
Elskade, skade på de elektriske installationer på grund af kortslutning,
induktion eller overspænding

21,00 %

0% Elskadedækning er med samme selvrisiko som for forsikringen generelt 0,00 %

Note Selvrisiko elskade:

100% Sum

100% Sum

30% Bygningskasko (bygningen)

55% Vejrskade

60% Storm

70% Dækker skade, som følge af storm 6,93 %

15% Dækker skade, som følge af storm, på carport og udhus, som er opført
med trykimprægnerede stolper direkte i jorden

1,48 %

15% Dækker skade, som følge af storm, på stakit og plankeværk, som er
opført med trykimprægnerede stolper direkte i jorden

1,48 %

100% Sum

30% Sky- og tøbrud

80% Dækker skade, som følge af sky- og tøbrud, når vandet ikke kan få
normalt afløb og derfor oversvømmer bygningen eller trænger op
gennem afløb

3,96 %
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9% Dækker skade, som følge af sky- og tøbrud, der trænger ind gennem
naturlige åbninger i bygningen

0,45 %

1% Dækker følgeskade på haveanlæg i forbindelse med en bygningsskade 0,05 %

0% Dækker skade, som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller
vandløb

0,00 %

10% Dækningen er uden særlig selvrisiko ved sky- og tøbrudsskade 0,50 %

Note Selvrisiko ved sky- og tøbrudsskade:

100% Sum

10% Frostsprængning og snetryk

95% Dækker frostsprængning ved tilfældigt svigt i varmeforsyningen 1,57 %

5% Dækker snetryk 0,08 %

100% Sum

100% Sum

22% Tyveri og hærværk

90% Tyveri og hærværk generelt

97% Dækker tyveri og hærværk 5,76 %

3% Dækker tyveri og hærværk på haveanlæg 0,18 %

100% Sum

10% Tyveri og hærværk af byggematerialer

100% Dækker tyveri og hærværk af byggematerialer, der er beregnet til
reparation eller ombygning af huset, og som endnu ikke er monteret

0,66 %

Note Beløbsbegrænsninger ved tyveri og hærværk af byggematerialer:

100% Sum

100% Sum

10% Udstrømning af væsker

100% Dækker skade forårsaget ved pludselig og tilfældig udstrømning af vand,
olie og kølervæske fra røranlæg, vvs-installationer og beholdere over 20
liter

3,00 %

100% Sum

6% Pludselig skade

100% Dækker pludselig skade 1,80 %

0% Dækningen har samme selvrisiko som forsikringen generelt 0,00 %

Note Selvrisiko pludselig skade:

100% Sum

5% Glas og sanitet

60% Dækker brud på glas og sanitet, der er fastmonteret på den blivende plads

Glas er fx:
Vinduer
Glaskeramiske kogeplader
Døre til brusekabiner
Sanitet er fx:
Håndvaske
Wc-kummer
Badekar

0,90 %

30% Dækker ridser og afskalning af sanitet, hvis den bliver ubrugelig 0,45 %

10% Dækker brud på glas i hobbydrivhuse 0,15 %

0% Dækningen har samme selvrisiko som forsikringen generelt 0,00 %

Note Selvrisiko glas og sanitet:

100% Sum



2% Skade forvoldt af dyr

100% Dækker skade forvoldt af  dyr (se nedenfor hvilke) 0,60 %

Note Skade forvoldt af følgende dyr er dækket

100% Sum

100% Sum

6% Svamp og insekt (Bygningen)

85% Svamp

85% Dækker skade på træværk, som følge af aktivt træødelæggende
svampeangreb i bygninger

4,34 %

15% Dækker svampeskade, der skyldes fejlmontering og fejlkonstruktion 0,76 %

0% Dækningen er uden særlig selvrisiko ved svampeskader i vinduer, døre eller
facadepartier af træ

0,00 %

Note Selvrisiko ved svamp- og insektskade:

0% Forsikringen er uden afskrivning ved svampeskade i vinduer, døre eller
facadepartier af træ

Hvis selskabet har svaret 'nej', kan du se hvor meget selskabet afskriver
med i afsnittet 'Erstatningsregler Bygningsforsikringen'

0,00 %

100% Sum

15% Insekt

100% Dækker skade på træværk som følge af aktive angreb af træødelæggende
insekter, der svækker træets bærerevne, samt bekæmpelse af husbukke

0,90 %

100% Sum

100% Sum

10% Råd (Bygningen)

30% Dækker skade på træværk, som følge af råd i skjulte bygningskonstruktioner,
som har betydning for træets bære- eller funktionsevne

3,00 %

70% Dækker skade på træværk, som følge af råd i døre, vinduer og facadepartier, som
har betydning for træets bære- eller funktionsevne

7,00 %

0% Dækningen er uden særlig selvrisiko 0,0 %

Note Selvrisiko ved rådskade:

100% Sum

6% Skjulte rør/kabler og stikledninger (Bygningen)

70% Skjulte rør og kabler

94% Dækker utætheder i skjulte vand-, varme-, olie-, gas- og afløbsrør 3,95 %

3% Dækker fejl i skjulte elkabler til rumopvarmning 0,13 %

3% Dækker udgifter til at finde fejl/utætheder, som følge af en dækket skade
på skjulte rør og kabler - kun efter aftale med selskabet

0,13 %

0% Dækningen er uden særlig selvrisiko 0,00 %

Note Selvrisiko ved skade på skjulte rør og kabler:

0% Forsikringen er uden afskrivning ved skade i skjulte rør og kabler. 

Hvis selskabet har svaret 'nej', kan du se hvor meget selskabet afskriver
med i afsnittet 'Erstatningsregler Bygningsforsikringen'

0,00 %

100% Sum

30% Stikledninger



75% Dækker skade på stikledninger og rør i jorden til:
Vand-, varme-, olie-, gas- og afløbsinstallationer
Kabler
som forsikringstageren har vedligeholdelsespligten for, og som giver
funktionsforstyrrelse

1,35 %

10% Dækker utætheder i fejlklasse 3 eller derover, der er konstateret ved tv-
inspektion. Uanset om der er funktionsforstyrrelse

0,18 %

6% Dækker skade på brønde 0,11 %

3% Dækker udgifter til at finde fejl/utætheder i stikledninger, som følge af en
dækket skade - kun efter aftale med selskabet

0,05 %

6% Dækker skade på rensningsanlæg, tank og beholder i jord 0,11 %

0% Dækningen er uden særlig selvrisiko 0,00 %

Note Selvrisiko ved skade på stikledninger:

0% Dækningen er uden afskrivning ved skade på stikledninger.

Hvis selskabet har svaret 'nej', kan du se hvor meget selskabet afskriver
med i afsnittet 'Erstatningsregler Bygningsforsikringen'

0,00 %

100% Sum

100% Sum

1% Kosmetiske forskelle (Bygningen)

45% Dækker kosmetiske forskelle mellem skadede og ubeskadigede fliser og klinker i
forbindelse med en dækket rørskade

0,45 %

20% Dækker kosmetiske forskelle mellem skadede og ubeskadigede fliser og klinker i
forbindelse med en dækket skade på forsikringen

0,20 %

10% Dækker kosmetiske forskelle mellem skadede og ubeskadigede glas og
erstatningsmateriale for glas, der er monteret som bygningsdele, fx vinduer og
glas i døre i forbindelse med en dækket skade på forsikringen

0,10 %

5% Dækker kosmetiske forskelle mellem skadet og ubeskadiget sanitet, fx håndvask
og toilet i forbindelse med en dækket rørskade

0,05 %

12% Dækker skade i badeværelse og toilet 0,12 %

8% Dækker skade i bryggers og køkken 0,08 %

0% Erstatningen udgør 50% af udgifterne 0,00 %

100% Sum

1% Lejerskade (Bygning og indbo)

35% Dækker hærværk på bygningen, når skaden er begået af lejer 0,35 %

35% Dækker hærværk og tyveri af indbogenstande, når skaden er begået af lejer 0,35 %

30% Dækker skade, hvor lejer kommer til at ødelægge ting ved et uheld 0,30 %

0% Dækningen er uden særlig selvrisiko 0,00 %

Note Selvrisiko ved lejerskade:

100% Sum

1% Husejeransvar og retshjælp

85% Husejeansvar

98% Dækker erstatningsansvar for handlinger, hvor du bliver juridisk ansvarlig
for handlingen, som vedrører den forsikrede ejendom og dens pasning

0,83 %

2% Dækker ansvar for skade forvoldt med motoriserede haveredskaber 0,02 %

Note Maksimalt antal hk:

100% Sum

15% Retshjælp



100% Forsikringen dækker retshjælp 0,15 %

Note Maksimal summer:

Note Selvrisiko ved retshjælpsskade:

100% Sum

100% Sum

4% Erstatningsregler (Bygningen)

100% Dækker reparation og udskiftning af beskadigede bygningsdele. Opgøres til
nyværdi bortset fra de tilfælde, hvor der afskrives efter en tabel

4,00 %

Note Der afskrives efter følgende tabeller:

75% Dækker reparation og udskiftning af beskadigede bygningsdele. Opgøres til
nyværdi, bortset fra de tilfælde, hvor der afskrives efter en tabel eller hvor  det
beskadigede var værdiforringet med mere end 30 pct. før skaden

3,00 %

Note Der afskrives efter følgende tabeller:

175 % Sum

17% Generelt (Indboforsikringen)

0% Hvem er dækket

0% Dækker forsikringstageren og husstand, der ejer eller bruger ejendommen 0,00 %

0 % Sum

0% Hvor dækker forsikringen

0% Dækker på forsikringsstedet 0,00 %

0 % Sum

0% Forsikringens dækningssummer og begrænsninger

0% Dækker uden en overordnet forsikringssum 0,00 %

0% Dækker inden for den valgte overordnede forsikringssum 0,00 %

0 % Sum

5% Hvad er omfattet af indboforsikringen

75% Almindelig indbo

100% Dækker møbler, tøj og andet, der hører til fritidshusets normale udstyr
og husholdning

0,64 %

Note Begrænsninger ved dækning af almindeligt indbo:

100% Sum

15% Særligt indbo

100% Dækker øvrige ting, der på grund af deres værdi, størrelse eller
omsættelighed er eftertragtet ved tyveri. Fx radio, tv, dvd-afspiller og
antikviteter.

BEMÆRK: Penge, smykker, guld, sølv og lignende er ikke dækket.

0,13 %

Note Begrænsninger ved dækning af særligt indbo:

100% Sum

1% Cykler

100% Dækker cykler med stelnummer 0,01 %

Note Begrænsninger ved dækning af cykler:

100% Sum

9% Småbåde og påhængsmotorer

40% Dækker småbåde 0,03 %

Note Følgende småbåde og lignende er dækket af forsikringen



60% Dækker påhængsmotorer 0,05 %

Note Påhængsmotor er dækket med følgende begrænsning:

100% Sum

100% Sum

95% Hvad dækker forsikringen?

20% Brand

100% Dækker brand, direkte lynnedslag og pludselig tilsodning 3,23 %

100% Sum

4% Elskade

80% Dækker kortslutning, induktion og overspænding 0,52 %

20% Genstande erstattes med nyværdi, indtil de er 4 år gamle 0,13 %

100% Sum

5% Udstrømning af væsker

85% Dækker pludselig udstrømning af vand fra installationer fx radiatorer,
kedler og vandhaner

0,69 %

15% Dækker udsivning fra skjulte rørinstallationer 0,12 %

100% Sum

6% Storm- og nedbørsskader

15% Dækker skade på indbo, hvis der sker stormskade eller anden
pludselig skade på bygning

0,15 %

75% Dækker voldsomt sky- og tøbrud, når vandet ikke kan få normalt afløb 0,73 %

0% Dækker skade, som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø og
vandløb

0,00 %

10% Dækningen er uden særlig selvrisiko ved skybrudsskade 0,10 %

Note Selvrisiko ved storm- og nedbørsskade:

100% Sum

1% Køle- og dybfrostskade

100% Dækker skade på varer i køle- og dybfrostanlæg ved tilfældig
strømafbrydelse af anlægget

0,16 %

100% Sum

60% Tyveri

75% Dækker tyveri fra aflåste bygninger (indbrud) 7,27 %

23% Dækker tyveri af indbogenstande, som befinder sig uden for eller i
uaflåst bygning

2,23 %

1% Dækker tyveri fra aflåste biler, når voldeligt opbrud kan konstateres 0,10 %

1% Dækker tyveri af aflåste cykler med stelnummer 0,10 %

100% Sum

2% Hærværk

90% Dækker hærværk på ting, som befinder sig i fritidshuset, når det er
forsvarligt aflåst

0,29 %

10% Dækker hærværk på ting, som befinder sig på forsikringsstedet uden
for bygning, når  fritidshuset er beboet

0,03 %

100% Sum

2% Pludselig skade

100% Dækker pludselig skade - det vil sige skade på jeres ting, når skaden
er sket på et bestemt tidspunkt og ikke over et tidsrum

0,32 %

0% Dækningen er uden særlig selvrisiko 0,00 %

Note Selvrisiko pludselig skade på indbo:



100% Sum

100% Sum

100% Sum

3% Erstatningsregler indboforsikringen

60% Nye og ubeskadigede ting

50% Ting, der er købt som nye, er mindre end 1 år gamle og i øvrigt er
ubeskadigede, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye ting

0,90 %

50% Ting, der er købt som nye, er mindre end 2 år gamle og i øvrigt er
ubeskadigede, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye ting

0,90 %

100% Sum

40% Ældre ting

70% Ældre ting opgøres til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye ting, men
med fradag for værdiforringelse som følge af alder, brug, mode, nedsat
anvendelighed og andre omstændigheder. Fradraget gøres gældende,
selvom tingene er ubeskadiget

0,84 %

30% Ting, hvor nytteværdien ikke er væsentlig nedsat, erstattes som nye og
ubeskadigede

0,36 %

100% Sum

100% Sum

100% Sum


	Fritidshus SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG INKL. VÆGTNING
	Generelt (Bygningsforsikringen)
	Hvem er dækket
	Hvor dækker forsikringen
	Hvad er omfattet af bygningsforsikringen

	Brand (Bygningen)
	Brand

	Bygningskasko (bygningen)
	Vejrskade
	Tyveri og hærværk
	Udstrømning af væsker
	Pludselig skade
	Glas og sanitet
	Skade forvoldt af dyr

	Svamp og insekt (Bygningen)
	Svamp
	Insekt

	Råd (Bygningen)
	Skjulte rør/kabler og stikledninger (Bygningen)
	Skjulte rør og kabler
	Stikledninger

	Kosmetiske forskelle (Bygningen)
	Lejerskade (Bygning og indbo)
	Husejeransvar og retshjælp
	Husejeansvar
	Retshjælp

	Erstatningsregler (Bygningen)
	Generelt (Indboforsikringen)
	Hvem er dækket
	Hvor dækker forsikringen
	Forsikringens dækningssummer og begrænsninger
	Hvad er omfattet af indboforsikringen
	Hvad dækker forsikringen?

	Erstatningsregler indboforsikringen
	Nye og ubeskadigede ting
	Ældre ting



