HUSFORSIKRING

Forsikringen,
der indretter sig efter dig
Din husforsikring bliver tegnet
lige så individuelt, som dit hus er.
Det betyder, at du får en
forsikring, som dækker lige
nøjagtig det, du har behov for.
Og du betaler ikke for noget, du
ikke bruger.

Forsikring efter mål
Husforsikringen er baseret på en
lang række fakta – kombineret
med dine ønsker til, hvor meget
du gerne vil have forsikret. Det
giver et væld af kombinationsmuligheder, som vi hjælper dig
med at overskue.
Præmien beregner vi ud fra bl.a.:
■ Det nøjagtige boligareal
■ Boligens alder
■ Konstruktion og materialer
■ Evt. renovering
■ De største risici
Du får gratis medforsikret op til
75m2 garage og carport

Lav præmie eller lav
Selvrisiko
Du kan også regulere præmien
gennem din selvrisiko. Jo højere
selvrisiko, du kan bære, jo
lavere bliver din præmie. En høj
selvrisiko egner sig bedst til dig,
som kan klare de mindre skader
delvist selv, men gerne vil have
en solid dækning til større
skader.

Forsikringen dækker
typisk skader som følge af:

Udvidet dækning der tager
mere med:

■ Bygningsbrand
■ Lynnedslag
■ Eksplosion og kortslutning
■ Storm
■ Tyveri og hærværk
■ Påkørsel
■ Udstrømmende vand og væske
■ Skybrud, tøbrud og snetryk
■ Huslejetab

■ Skader i forbindelse med
indtrængende vand
■ Skader i forbindelse med
fygesne
■ Skader efter opstigende grund
og kloakvand
■ Skader der opstår ved
udsivning og dryp fra synlige
installationer
■ Tab af olie og vand i
forbindelse med en skade
■ Skader forvoldt af gnavere og
mår
■ Visse kosmetiske skaderet

Forsikringen dækker også:
■ Husejeransvar
■ Retshjælp
■ Restværdi

Gør din forsikring endnu
bedre:

De fleste skader dækker vi til
nyværdi uden afskrivning

Du kan vælge en række
tilvalgsdækninger, som gør din
forsikring endnu bedre.

Vigtigt at vide

■ Ingen selvrisiko på glas og
sanitet
■ Svamp og insekt dækning
■ Råddækning: Både i huset og i
døre og vinduer.
■ Skjulte rør og stikledninger
- ingen ekstraordinær afskrivning
på rør
■ Alternative energi
installationer
■ Swimming pool og udendørs
spa bad
■ Udvidet dækning

Vi har udarbejdet et dækningsskema,
som giver et bedre overblik
over, hvad forsikringen dækker
– og ikke dækker.
Evt. afskrivninger kan du læse i
tabeller – så er der ikke noget med
småt!
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