HUSFORSIKRING

Sådan dækker vi dig

Udvidet Dækning
Vi betaler for skader, der sker på
grund af udsivning.
Også på synlige
installationer.
Både på rør og
beholdere.
Eventuelt tabt olie eller
vand erstatter vi også.
Vi betaler for skader, der sker på
grund af opstigende af grund- og
kloakvand.
Det gør vi ubetinget af
sky- eller tøbrud.
Vi betaler også erstatning hvis
gnavere eller f.eks. en mår
ødelægger noget af din ejendom.
Hvis du får beskadiget klinker,
fliser, glas eller f.eks. et toilet
eller en håndvask der ikke kan
genanskaffes, slår vi halv skade
om at bytte de dele der ikke er
gået i stykker ud.
Forsikring Danmark sørger altså
for, at du ikke skal have f.eks.
klinker der ikke stemmer overens
med resten, efter en skade.
Råd
Vi betaler for skader der er sket
på dit hus på grund af
ødelæggende svampe.

Rør & Kabler
Dækker skader der måtte ske i
forbindelse med husets indre rør
og kabler, samt følgeskader.
Insekt & Svamp
Vi betaler for skader der sker på
dit hus, hvis det skulle blive
angrebet af ødelæggende
insekter og svampe.
Stikledninger
Vi dækker skader der måtte ske
på kloak, olie, vand- og
varmeinstallationer mm. Hvis der
skulle ske et brud eller anden
skade på dem.

Bygningskasko
Dækker de skader der måtte
opstå på dit hus som følge af
brand, slukning af brand,
vandskader på grund af sky- og
tøbrud, nedbør og mange andre
pludseligt opståede skader.
Ansvar
Dækker dit ansvar som husejer.
F.eks. hvis en tagsten falder fra
dit tag og ødelægger naboens bil.
Retshjælp
Hjælper dig med op til 175.000,- i
relevante retstvister omkring dit
hus. F.eks. sager omkring
matrikelskel.
Glas & Sanitet
Erstatter skader på glas og
kumme. F.eks. hvis der er ridser
eller afskalning der gør, at
toilettet ikke kan bruges.

OBS! Forsikring Danmark dækker så godt som alle skader på huset til
nyværdi. Det betyder, at skulle dit tag blive beskadiget ved f.eks. en
storm giver vi dig et nyt. Også selvom det måtte være over 40 år
gammelt.
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