
0% Generelt

0% Hvem er dækket?

0% Dækker forsikringstager, der ejer eller bruger ejendommen 0 %

0 % Sum

0% Hvor dækker forsikringen?

0% Dækker den ejendom, der er nævnt i policen 0 %

0 % Sum

0% Hvad er omfattet af husforsikringen?

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

0 %

0% Dækker fastmonteret bygningstilbehør inkl. 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 over- og tildækning til udendørs svømmebassin 0 %

0% Dækker haveanlæg 0 %

0% Dækker plankeværk, stakit og muret hegn 0 %

0% Dækker hobbydrivhuse 0 %

0 % Sum

0 % Sum

15% Brand

100% Brand

95% Dækker skade som følge af:

Brand
Eksplosion
Direkte lynnedslag
Elskade, skade på de elektriske installationer på grund af kortslutning,
induktion eller overspænding

14,25 %

5% Dækker elskade, som er en følge af fejlmontering, fejltilslutning, forkert
reparation eller ulovlige installationer

0,75 %

100% Sum

100% Sum

21% Bygningskasko

50% Vejrskade

50% Storm

80% Dækker skade som følge af storm 4,20 %

7% Dækker skade, som følge af storm, selvom bygningerne på
forsikringsstedet ikke er opført på muret eller støbt sokkel

0,37 %

7% Dækker skade, som følge af storm, på stakit, flagstang, plankeværk,
der ikke er opført på muret eller støbt sokkel

0,37 %

6% Dækker skade, som følge af storm, selvom skaden skyldes
fejlkonstruktion eller fejlmontering

0,32 %

100% Sum

40% Sky- og tøbrud

Hus SAMMENLIGNINGSGRUNDLAG INKL. VÆGTNING



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

3,36 %

9% Dækker skade, som følge af vand, der trænger ind gennem naturlige
åbninger i bygningen

0,38 %

1% Dækker følgeskade på haveanlæg i forbindelse med en bygningsskade 0,04 %

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

0,00 %

10% Dækningen har samme selvrisiko som forsikringen generelt 0,42 %

0% Dækningen er uden højere selvrisiko end for forsikringen generelt 0,00 %

Note Selvrisiko ved sky- og tøbrudsskade:

100% Sum

10% Frostsprængning og snetryk

95% Dækker skade, som følge af frostsprængning, ved tilfældigt svigt i
varmeforsyningen

1,00 %

5% Dækker skade, som følge af snetryk 0,05 %

100% Sum

100% Sum

5% Tyveri og hærværk

86% Dækker tyveri og skade, som følge af hærværk 0,90 %

5% Dækker tyveri og skade, som følge af hærværk på haveanlæg 0,05 %

9% Dækker tyveri og skade, som følge af hærværk, af byggematerialer, der er
beregnet til reparation eller ombygning af huset, og som endnu ikke er
monteret

0,09 %

Note Beløbsbegrænsning:

100% Sum

20% Udstrømning af væske

92% Dækker skade som skyldes pludselig og tilfældig udstrømning af vand, olie
og kølervæske fra røranlæg, vvs-installation og beholder over 20 liter

3,86 %

4% Dækker skade som skyldes pludselig og tilfældig udstrømning af vand, olie
og kølervæske fra beholder under 20 liter

0,17 %

4% Dækker skade sket ved påfyldning af eller aftapning fra køle- og
fryseanlæg, akvarie og beholder

0,17 %

100% Sum

20% Pludselig skade

94% Dækker pludselig skade 3,95 %

6% Dækker pludselig skade, som skyldes almindeligt dagligt brug, fx spild og
stænk af væske og fødevare

0,25 %

100% Sum

5% Glas og sanitet

62% 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

0,65 %

29% Dækker ridser og afskalning af sanitet, hvis den bliver ubrugelig 0,30 %



6% Dækker brud på glas i hobbydrivhuse 0,06 %

3% Dækningen er uden selvrisiko, selvom forsikringen generelt er med
selvrisiko

0,03 %

100% Sum

100% Sum

8% Svamp og insekt

85% Svamp

80% Dækker skade på træværk, som følge af aktivt træødelæggende
svampeangreb i bygninger

5,44 %

10% Dækker skade, som skyldes fejlmontering og fejlkonstruktion 0,68 %

10% Dækker skade, som skyldes manglende ventilation 0,68 %

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

0,00 %

Note Selvrisiko ved svamp- og insektskade:

0% Dækningen 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'

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

1,20 %

100% Sum

100% Sum

5% Råd

80% Dækker skade på træværk, som følge af råd i bygninger 4,00 %

10% Dækker rådskade, som skyldes fejlmontering og fejlkonstruktion 0,50 %

10% Dækker rådskade, som skyldes manglende ventilation 0,50 %

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

0,00 %

Note Selvrisiko ved rådskade:

0% Dækningen  er uden afskrivning ved rådskade i vinduer, døre eller facadepartier
af træ.

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

0,00 %

100% Sum

31% Skjulte rør/kabler og stikledninger

80% Skjulte rør og kabler

71% Dækker skade og følgeskade, som skyldes utætheder i skjulte rør 17,61 %

8% Dækker skade og følgeskade, som skyldes utætte slanger bag hårde
hvidevarer

1,98 %

6% Dækker udgifter til udbedring af fejl i skjulte elkabler til rumopvarmning 1,49 %

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

0,74 %

6% Dækningen er med samme selvrisiko som for forsikringen generelt 1,49 %

0% Dækningen er uden højere selvrisiko end for forsikringen generelt 0,00 %



Note Selvrisiko ved skade på skjulte rør og kabler:

6% Dækningen er uden afskrivning ved beregning af erstatningen

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

1,49 %

100% Sum

20% Stikledninger

66% Dækker skade på stikledninger, rør og kabler i jorden, som giver
funktionsforstyrrelse. Dækker den del, som forsikringstager har
vedligeholdelsespligt for

4,09 %

8% Dækker utætheder i fejlklasse 3 eller derover, der er konstateret ved tv-
inspektion. Uanset om der er funktionsforstyrrelse

0,50 %

8% Dækker skade på brønde 0,50 %

3% Dækker skade på luftbårne stikledninger, der giver funktionsforstyrrelse 0,19 %

2% Dækker udgifter til at finde fejl/utætheder i stikledninger, som følge af en
dækket skade - kun efter aftale med selskabet

0,12 %

3% Dækker skade på rensningsanlæg, tank og beholder i jorden 0,19 %

Note Aldersbegrænsning for beholdere og tanke i jorden:

5% Dækningen er med samme selvrisiko som for forsikringen generelt 0,31 %

0% Dækningen er uden højere selvrisiko end for forsikringen generelt 0,00 %

Note Selvrisiko ved skade på stikledninger:

5% Dækningen er uden afskrivning ved beregning af erstatningen.

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

0,31 %

100% Sum

100% Sum

8% Udvidet vandskade

50% Dækker skade, som følge af nedbør, der trænger ind i bygningen 4,00 %

7% Dækker skade, som følge af fygesne, hvor loftet er utilgængeligt 0,56 %

2% Dækker skade, som følge af fygesne, hvor loftet er tilgængeligt 0,16 %

6% Dækker skade, som følge af udsivning fra synlige rørinstallationer i bygningen 0,48 %

4% Dækker skade, som følge af udsivning fra akvarie og beholder 0,32 %

26% Dækker skade, som følge af opstigning af kloak- og grundvand, når der ikke er
tale om sky- eller tøbrud

2,08 %

5% Dækker tab af vand og olie, som følge af en dækket skade på skjulte rør og
stikledninger

0,40 %

0% Dækningen er uden højere selvrisiko end for forsikringen generelt 0,00 %

Note Selvrisiko ved udvidet vandskade:

100% Sum

2% Kosmetiske forskelle

40% Dækker kosmetiske forskelle mellem skadede og ubeskadigede fliser og klinker
som følge af en dækket rørskade

0,80 %

15% Dækker kosmetiske forskelle mellem skadede og ubeskadigede fliser og
klinker som følge af en dækket skade på forsikringen

0,30 %

10% Dækker kosmetiske forskelle mellem skadet og ubeskadiget glas, der er
monteret som bygningsdele, som følge af en dækket skade på forsikringen

0,20 %

5% Dækker kosmetiske forskelle mellem skadet og ubeskadiget sanitet, som følge af
en dækket rørskade

0,10 %



7% Dækker i badeværelse og toilet 0,14 %

4% Dækker i bryggers og køkken 0,08 %

3% Dækker i alrum 0,06 %

1% Dækker i hele huset 0,02 %

15% Erstatningen udgør 50% af udgifterne 0,30 %

100% Sum

2% Skader forvoldt af dyr

53% Dækker skade forvoldt at gnavere, fx mus og rotter 1,06 %

15% Dækker skade forvoldt af mår 0,30 %

7% Dækker skade forvoldt af flagermus 0,14 %

3% Dækker skade forvoldt af rovdyr 0,06 %

3% Dækker skade forvoldt af fugle 0,06 %

3% Dækker skade forvoldt af pindsvin og slanger 0,06 %

3% Dækker skade forvoldt af skadedyr ud over de ovennævnte 0,06 %

5% Dækker skade på og i beboelsesbygninger 0,10 %

5% Dækker skade på og i alle bygninger på forsikringsstedet 0,10 %

3% Dækker lugtgener som en følgeskade 0,06 %

0% Dækningen er uden særlig selvrisiko end for forsikringen generelt 0,00 %

Note Selvrisiko ved skade forvoldt af dyr:

100% Sum

1% Psykologisk krisehjælp

50% Dækker psykologisk krisehjælp i forbindelse med en større brand eller
eksplosionsskade

0,50 %

50% Dækker psykologisk krisehjælp ved en skade på huset, der har kostet
menneskeliv, eller hvor der har været fare for menneskeliv

0,50 %

100% Sum

2% Husejeransvar og retshjælp

85% Husejeransvar

98% Dækker erstatningsansvar for handlinger, hvor du bliver juridisk ansvarlig
for handlingen, som vedrører den forsikrede bygning og pasning af denne

1,67 %

2% Dækker ansvar for skade forvoldt med motoriserede haveredskaber 0,03 %

Note Maksimalt antal hk:

100% Sum

15% Retshjælp

100% Forsikringen dækker retshjælp 0,30 %

Note Maksimale summer:

Note Selvrisiko retshjælp:

100% Sum

100% Sum

0% Yderligere dækning inkluderet i prisen

0% Dækker funktionsfejl i faste elektriske bygningsinstallationer under 4 år 0 %

0% Dækker installation af rottespærre ifm. dækket skade forvoldt af rotter 0 %



0% Dækker tyveri og hærværk af byggematerialer, der er beregnet til reparation eller
ombygning af huset, og som endnu ikke er monteret

0 %

Note Beløbsbegrænsninger ved tyveri og hærværk af byggematerialer:

0% Dækker tyveri, hærværk og påkørsel af haveanlæg 0 %

0% Dækker bygningsmæssig tilpasning af bolig ved handicap 0 %

0% Garantidækning i 1 år. Forsikringen dækker de skader, som din gamle forsikring
havde erstattet, og som ikke er omfattet af den købte forsikring

0 %

0% Dækker hjælp til bekæmpelse af skadedyr indendørs, hvis huset fx invaderes af
myrer eller kakerlakker. Derudover dækker den bekæmpelse af hvepsebo både
indendørs og udendørs

0 %

0% Dækker utætheder på stikledninger af klasse 2, der konstateres på
brønde/stikledninger

0 %

0% Bolighjælp 0 %

Note Ydelser indeholdt i bolighjælp:

0 % Sum

5% Erstatningsregler

77% Dækker reparation og udskiftning af beskadigede bygningsdele. Opgørelse til
nyværdi bortset fra de tilfælde, hvor der afskrives efter en tabel

3,85 %

Note Afskrivningstabeller:

3% Skaden bliver opgjort til det beløb, det koster at genoprette det beskadigede
med samme byggemåde og på samme sted

0,15 %

10% Hvis en bygning er beskadiget med mere end 50%, kan man vælge at få
nedrevet resterne og få erstatning til at opføre en tilsvarende bygning
(restværdierstatning)

0,50 %

10% Dækker forøgede byggeomkostninger ifm. skader, hvor myndighederne efter
loven stiller krav til byggeriet (lovliggørelse)

0,50 %

Note Begrænsninger:

100% Sum

100% Sum
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