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Fortrydelsesret
Gælder alene for private forbrugerforsikringer

Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring
Vi skal oplyse følgende i henhold til forsikringsaftalelovens kapitel 1a om regler om oplysningspligt og fortrydelses-
ret m.v. samt som supplement til tilbud og/eller forsikringsvilkår:

Fortrydelsesret
Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens §34, i.

Hvornår kan du fortryde din forsikring?
Når du køber en forsikring hos os, har du selvfølgelig altid ret til at fortryde købet – bare du overholder for-
trydelsesfristen. Vi skelner imellem, om din forsikring træder i kraft med det samme, eller om den først træder i 
kraft senere.

Hvis din forsikring træder i kraft med det samme
Hvis du køber en Vardia Fritidshusforsikring, som skal træde i kraft med det samme, kan du fortryde købet af for-
sikringen i indtil 14 dage, efter du har modtaget policen.

Hvis din forsikring først træder i kraft senere
Hvis du køber en Vardia Fritidshusforsikring, som eksempelvis først skal træde i kraft om 4 måneder, kan du for-
tryde købet af forsikringen i indtil 14 dage, efter forsikringen er trådt i kraft.

Sådan fortryder du
Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb.

Du kan give os besked enten pr. brev eller via e-mail. Hvis du vælger at give os besked pr. brev og gerne vil have 
bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende brevet anbefalet og gemme kvitteringen.

Hvis du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse dit policenummer.

Generelt
Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er det den 
følgende hverdag, der er gældende. Beskeden om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: 

Vardia
Center Boulevard 5
2300 København
E-mail: dansketorpare@vardia.dk
Telefon: 70 10 60 60
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Information
         Info om Vardia
Vardia er en succesrig udfordrer på det danske forsikringsmarked, som tilbyder forsikringer til privatpersoner. 

Hos Vardia tror vi på, at den enkle løsning ofte er den bedste, og vi ønsker at lave forsikringer, hvor du altid ved, 
hvad du får – og hvad du ikke får. Vi gør, hvad vi kan for at forklare vores produkter og servicerer i et sprog, der er 
til at forstå.

Forsikringsgiver er Insr Insurance Group ASA, org.nr. 994 288 962, www.insr.io

         Aftalegrundlag
Forsikringsaftalen med os udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsvilkårene. For forsikringen 
gælder endvidere lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. 

Ved en skade, hvor en forsikret ting/genstand/person er omfattet af både en svensk og en dansk forsikringsdæk-
ning, afgøres skaden efter den svenske forsikringspolices regler.

         Hvordan skal du læse vores forsikringsvilkår?
Din Vardia Fritidshusforsikring hjælper dig med mange forskellige skader, men den kan naturligvis ikke hjælpe dig 
med alle tænkelige skader eller tab. I så fald ville den blive alt for dyr. 

Det er derfor yderst vigtigt, at du ved, hvilke skader forsikringen dækker, samt hvor, hvornår og hvordan den 
gælder. Af praktiske grunde har vi samlet alt, hvad din Vardia Fritidshusforsikring kan omfatte i dette vilkårshæfte. 
Når du læser vilkårene, er det derfor vigtigt, at du har din forsikringspolice ved hånden, så du samtidig kan se præ-
cis, hvilke dækninger du har købt.

         Hvis der sker en skade, er det vigtigt at vide
• Hvem forsikringen gælder for – se afsnit 1.1. side 8
• Om der er selvrisiko* – se din police
• Om den type bygningsskade, der er sket, er dækket af forsikringen – se dækningsoversigten side 7

A. Brand*, kortslutning, lynnedslag og eksplosion* m.v. – side 12
B. Storm* – side 13
C. Tyveri og hærværk* – side 14
D. Brud på glas* og sanitet* – side 15
E. Vand- og frostskader – side 16
F. Pludselig skade* – side 17
G. Husejeransvar – side 18
H. Retshjælp – side 19
I. Skjulte rør* (tilvalgsdækning) – side 20
J. Stikledninger* (tilvalgsdækning) – side 21
K. Svamp* og insekter (tilvalgsdækning) – side 22
L. Entreprisedækning (tilvalgsdækning) – side 23

• Om den type indboskade, der er sket, er dækket af forsikringen – se dækningsoversigten side 7
A. Brand*, kortslutning, lynnedslag og eksplosion* m.v. – side 28
B. Storm* og visse nedbørsskader – side 29
C. Tyveri – side 30
D. Hærværk* – side 31
E. Udstrømning af væsker – side 32
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Der findes naturligvis begrænsninger, og derudover er der nogle forholdsregler, som du skal følge for at mindske 
risikoen for skader.

         Hvad gør du, hvis skaden sker?
• Du skal efter bedste evne begrænse skaden.
• Ring til os så hurtigt som muligt, og fortæl, hvad der er sket. Vi har døgnvagt ved akutte skader.
• Smid ikke skadede genstande ud, og reparer dem heller ikke, før vi har sagt ok til det.

Når en skade anmeldes, er det vigtigt, at vi får nøjagtige oplysninger om, hvad der er sket. På den måde kan vi 
hurtigere og lettere sørge for den rigtige behandling af skaden og finde frem til den rigtige erstatning og/eller 
reparatør.

          Hvad skal du også anmelde?
Vær opmærksom på at anmelde risikoforandringer til os. Anmeldelsen skal ske, inden forandringen sker – 
eksempelvis hvis du skifter fra tegltag til græstag.

          Ordforklaring
I vilkårene vil du støde på ord, der er markeret med fed skrift og stjerne (*). Det betyder, at ordet er nærmere 
forklaret i ordlisten, som du finder på side 35.

          Hvis du ikke er tilfreds
Ring eller skriv til os, hvis policen ikke stemmer overens med det aftalte, eller hvis du er utilfreds med den måde, vi 
har gjort en skade op på. Der kan være sket en fejl, eller måske har vi ikke fået oplysninger nok. Se i øvrigt afsnit 2 
på side 10 om uenigheder og klager.
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Dækningsoversigt
Du kan i disse forsikringsvilkår finde en nærmere beskrivelse af de enkelte dækninger. Dækningerne er udspecifi-
ceret i dækningsoversigten nedenfor. Desuden vil det fremgå af din police, hvilke dækninger du har valgt til og fra. 

Fritidshusforsikringen er delt op i en bygningsdel og en indbodel for at gøre den mere overskuelig.

Der findes på markedet dækninger, som vi har valgt ikke at tilbyde – fx: 

• Rådskader på bygningen*
• Pludselig skade* på indbogenstande
• Udvidet elektronikdækning på indbogenstande.

Vi tilbyder ikke ovenstående dækninger, da vi ikke ønsker mange fordyrende og komplicerede ekstradækninger. 
Vi ønsker at lave enkle forsikringer til konkurrencedygtige priser, hvor du som kunde ikke betaler ekstra for andres 
risiko – men udelukkende for den risiko, som du selv udgør. 

Fritidshusforsikring (bygning)

Tilvalgsdækninger

Brand
Anden  

bygningsskade

•
•
•
•
•
•
•
•

(•)

(•)

(•)

(•)

B. Storm*

C. Tyveri og hærværk*
D. Brud på glas* og sanitet*

E. Vand- og frostskader

F. Pludselig skade*

G. Husejeransvar

H. Retshjælp

I. Skjulte rør*

J. Stikledninger*

K. Svamp* og insekter

(•) Tilvalgsdækninger, som kan tilkøbes. Det vil fremgå af din police, hvilke dækninger du har valgt til og fra.

L. Entreprisedækning

Fritidshusforsikring

A. Brand*, kortslutning, lynnedslag og eksplosion* m.v. •
•
•
•
•

B. Storm* og visse nedbørsskader

C. Tyveri*

D. Hærværk*

E. Udstrømning af væsker

A. Brand*, kortslutning, lynnedslag og eksplosion* m.v.

Indbo
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1. Fællesbetingelser
1.1. Hvem dækker forsikringen?
Forsikringen dækker ejeren og dennes husstand eller brugeren af forsikringsstedet*.

Medhjælp, der passer forsikringsstedet*, er også sikret, men kun under husejeransvarsdækningen.

Ny ejer er sikret i indtil 4 uger efter ejerskifte. 

Ved byggeri er entreprenører og underentreprenører dækket under entreprisearbejde på forsikringsstedet*, hvis 
entreprisedækningen er tilvalgt.

1.2. Hvor dækker forsikringen?
Forsikringen dækker forsikringsstedet*.

1.3. Udlejning
Forsikringen dækker kun ved udlejning, hvis udlejning fremgår af din police. Forsikringen dækker skade forvoldt 
af lejere, som enten har lejet huset gennem et udlejningsbureau eller gennem en lejekontrakt med depositum. 
Følgende skader er omfattet ved udlejning:

• Skade, hvor lejere kommer til at ødelægge ting ved et uheld.
• Hærværk* på fritidshuset forvoldt af lejere.
• Huslejetab, som du som udlejer kan få, hvis fritidshuset bliver ubeboeligt som følge af en skade, og det 

kan dokumenteres ved en lejekontrakt, at huset skulle have været udlejet i den pågældende periode. 
Huslejetab kan dog højst dækkes i 1 år.

1.4. Hvis der sker ændringer i risikoen
Forsikringens pris beregnes på baggrund af de oplysninger, der fremgår af policen.

Hvis der sker ændringer, så policens oplysninger ikke længere er rigtige, og du ikke giver os besked, kan det med-
føre, at din ret til erstatning efter en skade bliver nedsat eller helt bortfalder.

1.4.1. Hvornår skal du kontakte os?
Du skal straks give os besked, hvis:

• du sælger dit fritidshus
• du ombygger huset eller laver en tilbygning til huset
• huset ændrer tagtype, fx hvis du skifter et tegltag ud med et græstag
• du installerer et halmfyr
• du etablerer swimmingpool eller udendørs spa
• du køber dyre ting til fritidshuset
• du begynder at leje dit fritidshus ud.

Vi afgør herefter, om forsikringen kan fortsætte. Ændringen gælder fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget besked.

1.5. Forsikring i andet selskab
Har du købt en forsikring med samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold for, at dæknin-
gen falder bort eller indskrænkes, hvis en lignende forsikring er købt, gælder samme forbehold din Vardia Fritids-
husforsikring, sådan at erstatningen betales af selskaberne i fællesskab. 

1.6. Hvad dækker forsikringen ikke?
Forsikringen dækker ikke skade/krav, som er en direkte eller indirekte følge af:

• Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, herunder stormflod
• Jordskælv, tornadoer eller andre naturkatastrofer i Sverige
• Krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder
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• Beslaglæggelse, nationalisering eller revolution
• Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter
• En forsætlig* eller grov uagtsom handling fra din eller en af de øvrige sikredes* side.

Forsikringen dækker dog skader, som skyldes eller sker i forbindelse med atomkernereaktioner, der opstår ved 
sædvanlig industriel, medicinsk eller videnskabelig brug. Anvendelsen heraf skal opfylde de forskrifter, som gælder, 
og ikke stå i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift.

1.7. Vedligeholdelse
For at opnå fuld forsikringsdækning skal forsikringsstedet*, herunder udhuse, garager osv., løbende vedlige-
holdes*.

Opstår der en skade pga. manglende vedligeholdelse*, vil det betyde, at du vil få en nedsat eller slet ingen erstat-
ning. 

1.8. Ved skader 
Skader, der er omfattet af forsikringen, skal anmeldes hurtigst muligt til os med så mange oplysninger som muligt.

Alle skader kan anmeldes til vores skadeafdeling på telefon 70 10 60 60 eller via skade@vardia.dk.

Tyveri, røveri* og hærværk* skal også anmeldes til politiet.

1.9. Selvrisiko
Er forsikringen købt med selvrisiko*, betaler du selv fra 0 kr. og op til den gældende selvrisiko* af enhver skade. 
Der opkræves en selvrisiko* pr. skadebegivenhed*.

Selvrisikoen* er fastsat i 2015 og indeksreguleres hvert år den 1. januar.

Du har krav på erstatning for det selvrisikobeløb*, du har lagt ud, i det omfang skadevolder kan stilles til ansvar for 
skaden.

Betales selvrisikobeløbet* ikke senest 14 dage efter, det er blevet krævet, forbeholder vi os ret til at slette alle dine 
dækninger med undtagelse af brand* med 14 dages varsel.

For retshjælpsskader gælder der en særlig selvrisiko* på 10% af de samlede omkostninger, dog mindst 2.500 kr.

1.10. Betaling for forsikringen
Betalingen opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag via Betalingsservice eller gironummer. Sam-
men med betalingen opkræves skadesforsikringsafgift, bevisafgift, miljøafgift og evt. andre offentligt fastsatte 
afgifter.

Opkrævningen sendes til den betalingsadresse, vi har fået oplyst. Hvis betalingsadressen ændres, skal vi straks have 
besked.

Hvis du ikke betaler til tiden, sender vi en påmindelse med oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis du 
ikke betaler senest 21 dage efter, at påmindelsen er modtaget, og om konsekvensen ved for sen eller manglende 
betaling.

Ophører forsikringen som følge af manglende betaling, vil en eventuel panthaver blive orienteret om forsikringens 
ophør. Samtidig vil det skyldige beløb blive sendt til retlig inkasso.

Sker betalingen efter forsikringens ophør, kan genoptagelse af forsikringen kun ske på skærpede vilkår, uanset hvil-
ket forsikringsselskab der rettes henvendelse til. Det er dog et krav, at det kan dokumenteres, at restancen er betalt.
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1.11. Indeksregulering
Prisen indeksreguleres en gang om året på forsikringens hovedforfaldsdag, som fremgår af din police. Indeksre-
gulering sker i takt med den årlige udvikling i Lønindeks for den private sektor, der offentliggøres af 
Danmarks Statistik. 

Ophører udgivelsen af nævnte lønindeks, eller ændres grundlaget for dets udregning, er vi berettiget til at 
anvende lignende indeks fra Danmarks Statistik. 

1.12. Forsikringens varighed og opsigelse
Forsikringen gælder i ét år og forlænges løbende for yderligere ét år ad gangen, medmindre den skriftligt opsiges af 
forsikringstager* eller os med mindst én måneds varsel før forsikringens hovedforfald, som fremgår af din police.

Mod et gebyr på 64 kr. (2015 indeks) kan forsikringstager* vælge at opsige sin forsikring med kun 30 dages varsel 
til udløbet af en kalendermåned. Opsiges forsikringen inden for det første forsikringsår, opkræves et supplerende 
gebyr på 500 kr. (2015 indeks).

Herudover kan både du og vi opsige forsikringen eller dele af den med 14 dages varsel fra tidspunktet for 
anmeldelsen af en skade og indtil 14 dage efter skadens afslutning. 

Branddækningen kan dog kun opsiges, hvis der er skriftlig accept fra de tinglyste rettighedshavere, eller det kan do-
kumenteres, at ejendommen uden forringelse af rettighedshavers retsstilling forsikres i et andet selskab, der har ret til 
at sælge bygningsbrandforsikring. For bygninger, der ligger forladt hen eller ikke er forsvarligt sikret mod brandfare, 
kan vi opsige forsikringen med 14 dages varsel. Opsigelsen skal sendes til dem, der har købt forsikringen og even-
tuelle rettighedshavere.

1.13. Ændring af forsikringsvilkår og pris
Vi kan indtil en måned før hovedforfaldsdato skriftligt via e-mail varsle ændringer af forsikringsdækning og/eller pris.

Forsikringen fortsætter med den ændrede dækning og/eller pris, når du betaler for en ny forsikringsperiode. Hvis du 
ikke betaler, ophører forsikringen fra ændringsdatoen.

Indeksregulering betragtes ikke som en ændring i forsikringen.

2. Uenighed og klage
2.1. Ankenævnet for Forsikring
Er der opstået uenighed mellem dig og Vardia om forsikringsforholdet, og har en skriftlig henvendelse til os ikke 
givet et tilfredsstillende resultat, kan du klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf. 33 15 89 00 mellem kl. 10.00-13.00
www.ankeforsikring.dk 

En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, som du kan få hos os eller hos Ankenævnet. Det 
koster et mindre gebyr at få afgjort en sag i Ankenævnet.

Hvis uenigheder om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter 
retsplejelovens regler om værneting. 
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3. Hvad dækker forsikringen – bygning?
3.1. Hvilke bygninger/bygningsdele dækker forsikringen?
Forsikringen dækker:

• bygninger*, garager, carporte og udhuse, inklusive fundamenter og pilotering. Glas* i drivhuse og mist-
bænke er kun dækket ved brand*.

• nedgravede, støbte svømmebassiner eller bassiner, der er specielt konstrueret til nedgravning, og som i
tømt tilstand bevarer stabiliteten.

• udendørs spabad/jacuzzi.

3.2. Hvilke bygninger/bygningsdele dækker forsikringen ikke?
Forsikringen dækker ikke:

• bygningsdele, der anvendes erhvervsmæssigt, dog dækker forsikringen, hvis det er oplyst, at fritidshuset
udlejes.

• bygningsdele, der ikke er anbragt på sine blivende pladser.
• vindmøller.
• over- og tildækning til svømmebassin, spa- og boblebad.
• bygninger*/bygningsdele, der ikke opfylder bygningslovgivningens regler, når årsagen til skaden skyl-

des, at reglerne ikke er blevet overholdt.
• bygninger*/bygningsdele, der er beskadiget, inden forsikringen er trådt i kraft, samt følgeskader heraf.

3.3. Hvilke installationer og genstande dækker forsikringen?
Følgende er dækket, for så vidt det tilhører forsikringstageren*:

• Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer, herunder olie-, gas-, vand- og elinstal-
lationer

• Rumtemperatur- og ventilationsanlæg
• Grundvandspumper, sanitets-* og kloakanlæg
• Hårde hvidevarer
• Brand-*, vandskade- og tyverisikringsanlæg
• Alternative energikilder, herunder fastmonteret solvarme- og solcelleanlæg* og tilhørende installa-

tioner
• Gulvbelægninger, herunder tæpper, som enten er limet fast på et underlag eller er lagt på et underlag,

der ikke kan betragtes som færdigt gulv
• Flagstænger, antenner, stakitter, plankeværker, hegn, havelamper, haveskulpturer og pergolaer
• Vægmalerier, relieffer og udvendig udsmykning på bygningen*, men kun for den håndværksmæssige

værdi
• Haveanlæg*.

3.4. Hvilke installationer og genstande dækker forsikringen ikke?
Forsikringen dækker ikke:

• installationer, der anvendes erhvervsmæssigt, dog dækker forsikringen, hvis det er oplyst, at fritidshuset
udlejes.

• bygningstilbehør og hårde hvidevarer, der ikke er anbragt på sine blivende pladser.
• lysreklamer, lysstofrør, lysskilte og pærer.
• genstande, der ikke opfylder bygningslovgivningens regler, når årsagen til skaden skyldes, at reglerne ikke

er blevet overholdt.
• installationer og genstande, som er beskadiget, inden forsikringen er trådt i kraft, samt følgeskader heraf.

Det vil fremgå af dækningsskemaet, hvis der er begrænsninger i forhold til ovenstående. 
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A. Brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion m.v.
Forsikringen dækker:
Brand og brandslukning

• Skader, der opstår som følge af løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft i modsætning til svidning*/
sodning.

Tilsodning
• Skader som følge af pludselig tilsodning, som kommer fra fyringsanlæg, pejse eller brændeovne, er dækket, men kun hvis de er installeret 

og indrettet korrekt.
• Skader som følge af pludselig tilsodning som følge af madlavning, levende lys o.l. er dækket.

Eksplosion
• Skader som følge af eksplosion, som er en meget hurtig kemisk proces, der udvikler stærk varme og danner et voldsomt tryk, som til sidst 

får luften til at udvide sig.

Direkte lynnedslag 
• Direkte lynnedslag er dækket, når der på forsikringsstedet* kan ses skade på bygningen* og/eller bygningsdele, der er en direkte følge 

af elektriske varme- eller kraftpåvirkninger i forbindelse med lynets afledning til jorden.

Elskade*
• Skader på de elektriske ledninger eller installationer, der fx kan opstå pga. tordenvejr (indirekte lynnedslag), kortslutninger i elektriske 

kredsløb, overspænding (fejl i elforsyningen) eller lignende, er dækket.

Andre skadeårsager, der er dækket:
• Tørkogning af kedel til opvarmning af rum
• Sprængning af luft- og damptætte kedler
• Nedstyrtet luftfartøj eller dele fra dette.

Forsikringen dækker ikke:
Svidning m.m.*

• Skader, der er opstået ved svidning*, forkulning, misfarvning, overophedning eller smeltning, uden at der har været brand*, er ikke 
dækket.

Løbesod
• Skader, der er opstået på grund af løbesod, er ikke dækket.

Elskade*
• Skader, der er opstået under reparation eller som følge af fejlkonstruktion, mekanisk fejl, slid eller tæring, er ikke dækket.

Skader vil blive erstattet til nyværdi*, medmindre der fremgår andet af din police. For nedenstående genstande gælder enten særlige afskrivnings-
regler eller andre begrænsninger, som du kan læse mere om i afsnittet om erstatning ved skade på side 24.

Der vil blive udregnet et fradrag i nyværdierstatningen* for følgende (pkt. 5.1.):
• Antenner og paraboler samt tagbelægning af plast, pvc o.l.
• Hårde hvidevarer og eldrevne genstande 
• Indendørs malede overflader, overflader af tapet o.l. samt gulvbelægning i form af tæpper, laminat, vinyl o.l.
• Tagbeklædning af pap, undertage af plast o.l.
• Tagbelægning af teglsten og betonteglsten
• Tagbelægning af strå/rør og andet blødt tag
• Olie-, gas- og biofyr samt beholdere og kedler/varmevekslere, herunder sol- og jordvarmeanlæg, dog ikke ved elskader*
• Massive trægulve
• Lameltrægulve
• Poolduge/foring af svømmebassiner
• Skjulte rør*
• Stikledninger*.

Der gælder desuden begrænsninger for (pkt. 5.2.):
• Udvendig udsmykning, haveanlæg* o.l.
• Skader på bygninger*, der er under renovering/modernisering
• Skader på bygninger*, der skal rives ned.

Forsikringen 
dækker

Forsikringen 
dækker ikke

Erstatning
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B. Storm
Forsikringen dækker:

• Skade som følge af storm*, herunder skypumpe, samt evt. nedbørsskade, der opstår som umiddelbar følge af stormskade på 
bygningen*.

• Bygninger* samt øvrige ting nævnt under pkt. 3.1. og genstande jf. pkt. 3.3. er kun dækket, når de er opført på muret eller støbt 
sokkel/sokkelsten.

• Genstande jf. pkt. 3.3. er dog også dækket, hvis de er opført på nedgravede, faststøbte stolper. 

Forsikringen dækker ikke:
• skade på haveanlæg*, havebassiner og gårdbelægninger, medmindre skaden er en direkte følge af en dækket stormskade på den 

forsikrede ejendom eller naboejendom.

Skader vil blive erstattet til nyværdi*, medmindre der fremgår andet af din police. For nedenstående genstande gælder enten særlige afskrivnings-
regler eller andre begrænsninger, som du kan læse mere om i afsnittet om erstatning ved skade på side 24.

Der vil blive udregnet et fradrag i nyværdierstatningen* for følgende (pkt. 5.1.):
• Antenner og paraboler samt tagbelægning af plast, pvc o.l.
• Hårde hvidevarer og eldrevne genstande 
• Indendørs malede overflader, overflader af tapet o.l. samt gulvbelægning i form af tæpper, laminat, vinyl o.l.
• Tagbeklædning af pap, undertage af plast o.l.
• Tagbelægning af teglsten og betonteglsten
• Tagbelægning af strå/rør og andet blødt tag
• Olie-, gas- og biofyr samt beholdere og kedler/varmevekslere, herunder sol- og jordvarmeanlæg, dog ikke ved elskader*
• Massive trægulve
• Lameltrægulve
• Poolduge/foring af svømmebassiner
• Skjulte rør*
• Stikledninger*.

Der gælder desuden begrænsninger for (pkt. 5.2.):
• Udvendig udsmykning, haveanlæg* o.l.
• Skader på bygninger*, der er under renovering/modernisering
• Skader på bygninger*, der skal rives ned.

Forsikringen 
dækker

Forsikringen 
dækker ikke

Erstatning
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C. Tyveri og hærværk
Forsikringen dækker:

• Tyveri og hærværk*, som forvoldes af personer, der ikke har lovlig adgang til forsikringsstedet*.

Forsikringen dækker ikke:
• tyveri af og hærværk* på byggematerialer og tilbehør, som ikke er fastmonteret i bygningen*.
• tyveri og hærværk* begået af forsikringstager* eller andre med lovlig adgang til forsikringsstedet*.

Skader vil blive erstattet til nyværdi*, medmindre der fremgår andet af din police. For nedenstående genstande gælder enten særlige afskrivnings-
regler eller andre begrænsninger, som du kan læse mere om i afsnittet om erstatning ved skade på side 24.

Der vil blive udregnet et fradrag i nyværdierstatningen* for følgende (pkt. 5.1.):
• Antenner og paraboler samt tagbelægning af plast, pvc o.l.
• Hårde hvidevarer og eldrevne genstande 
• Indendørs malede overflader, overflader af tapet o.l. samt gulvbelægning i form af tæpper, laminat, vinyl o.l.
• Tagbeklædning af pap, undertage af plast o.l.
• Tagbelægning af teglsten og betonteglsten
• Tagbelægning af strå/rør og andet blødt tag
• Olie-, gas- og biofyr samt beholdere og kedler/varmevekslere, herunder sol- og jordvarmeanlæg, dog ikke ved elskader*
• Massive trægulve
• Lameltrægulve
• Poolduge/foring af svømmebassiner
• Skjulte rør*
• Stikledninger*.

Der gælder desuden begrænsninger for (pkt. 5.2.):
• Udvendig udsmykning, haveanlæg* o.l.
• Skader på bygninger*, der er under renovering/modernisering
• Skader på bygninger*, der skal rives ned.

Forsikringen 
dækker

Forsikringen 
dækker ikke

Erstatning



Forsikringsvilkår       15

D. Brud på glas og sanitet
Forsikringen dækker:

• Brud på glas* eller erstatningsmaterialer herfor, der er monteret som en bygningsdel
• Brud på fastmonterede håndvaske, badekar, brusekabiner, bideter, wc-kummer og -cisterner
• Udgifter til vandhaner, blandingsbatterier, toiletsæder og lignende tilbehør, som af konstruktionsmæssige årsager ikke kan genanvendes 

efter en omfattet skade på saniteten*
• Følgeskader af nedbør, der trænger ind i bygningen* umiddelbart efter en omfattet skade på glas*.

Forsikringen dækker ikke:
• ridsning, afskalning eller anden skade, der ikke kan betegnes som brud, medmindre skaden har gjort installationen ubrugelig.
• skade sket i forbindelse med reparation, ombygning eller montering af de forsikrede genstande, disses rammer, indfatninger eller 

lignende.
• skade som følge af frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmede lokaler*, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigt i varmeforsynin-

gen.
• punktering af og andre utætheder i termoruder.

Skader vil blive erstattet til nyværdi*, medmindre der fremgår andet af din police. For nedenstående genstande gælder enten særlige afskrivnings-
regler eller andre begrænsninger, som du kan læse mere om i afsnittet om erstatning ved skade på side 24.

Der vil blive udregnet et fradrag i nyværdierstatningen* for følgende (pkt. 5.1.):
• Antenner og paraboler samt tagbelægning af plast, pvc o.l.
• Hårde hvidevarer og eldrevne genstande 
• Indendørs malede overflader, overflader af tapet o.l. samt gulvbelægning i form af tæpper, laminat, vinyl o.l.
• Tagbeklædning af pap, undertage af plast o.l.
• Tagbelægning af teglsten og betonteglsten
• Tagbelægning af strå/rør og andet blødt tag
• Olie-, gas- og biofyr samt beholdere og kedler/varmevekslere, herunder sol- og jordvarmeanlæg, dog ikke ved elskader*
• Massive trægulve
• Lameltrægulve
• Poolduge/foring af svømmebassiner
• Skjulte rør*
• Stikledninger*.

Der gælder desuden begrænsninger for (pkt. 5.2.):
• Udvendig udsmykning, haveanlæg* o.l.
• Skader på bygninger*, der er under renovering/modernisering
• Skader på bygninger*, der skal rives ned.

Forsikringen 
dækker

Forsikringen 
dækker ikke

Erstatning
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E. Vand- og frostskader
Forsikringen dækker:
Skybrud* og tøbrud*

• Skade efter skybrud* eller tøbrud* er dækket, når vandet ikke kan få normalt afløb* og oversvømmer bygningen*, stiger op gennem 
afløbsledninger og/eller trænger ind i bygningen* gennem naturlige utætheder*.

Snetryk
• Skade på din bygning*, der er forårsaget af snetryk, er dækket, når det ikke har været muligt at fjerne sneen.
• Skade på haveanlæg*, havebassiner og gårdbelægninger er dækket, hvis skaden er en direkte følge af en omfattet snetryksskade på den 

forsikrede ejendom eller naboejendom.

Frostsprængning
• Skade efter frostsprængning i rør, der tilfører de forsikrede bygninger* vand eller varme, er dækket.
• Skade som følge af frostsprængning i indendørs røranlæg og forbundne installationer er dækket.

Udstrømning af væske
• Skade på din bygning* er dækket, hvis skaden er forårsaget af pludselig og uventet udstrømning (altså ikke dryp eller udsivning) af 

vand, olie, kølevæske, damp eller lignende fra:
• røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder køle- og fryseanlæg
• vand-, varme- og sanitetsinstallationer*
• akvarier eller beholdere med rumindhold på mere end 20 liter.

• Skade på haveanlæg*, havebassiner og gårdbelægninger er dækket, hvis den opstår som følge af forurening ved pludselig og uventet 
udstrømning fra olietank under forudsætning af, at gældende offentlige forskrifter og krav er overholdt.

Forsikringen dækker ikke:
Generelt

• Skade opstået ved opstigning/indtrængen af grundvand eller kloakvand samt vand fra tagrender eller nedløbsrør er ikke dækket.
• Skade som følge af vand, der trænger ind gennem utætheder og åbninger, er ikke dækket, medmindre der er tale om naturlige 

utætheder*.

Skybrud* og tøbrud*
• Skade, der rammer uden for bygningen*, herunder skade på udvendige installationer såsom faskiner, dræn o.l., er ikke dækket under 

skybrud* eller tøbrud*.

Frostsprængning
• Vandskade som følge af frostsprængning af rør og installationer i utilstrækkeligt opvarmede lokaler* er ikke dækket, medmindre 

skaden skyldes tilfældigt svigt i varmeforsyningen.
• Vandskade som følge af frostsprængning af rør i loft, skunk eller kryberum, der skyldes mangelfuld isolering, er ikke dækket.
• Frostsprængning af tagrender, nedløbsrør, tagsten, murværk og beton er ikke dækket.
• Frostskade på udendørs vandhaner, springvand, svømmebassiner, jacuzzier/spabade og dertilhørende installationer er ikke dækket.
• Udgifter til optøning er ikke dækket.

Udstrømning af væske
• Skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietank samt fra køle- og fryseanlæg er ikke dækket.
• Tab af vand, olie eller anden væske er ikke dækket.
• Skade på røranlægget, installationen eller beholderen er ikke dækket.
• Skade som følge af dryp og udsivning er ikke dækket.

Skader vil blive erstattet til nyværdi*, medmindre der fremgår andet af din police. For nedenstående genstande gælder enten særlige afskrivnings-
regler eller andre begrænsninger, som du kan læse mere om i afsnittet om erstatning ved skade på side 24.

Der vil blive udregnet et fradrag i nyværdierstatningen* for følgende (pkt. 5.1.):
• Antenner og paraboler samt tagbelægning af plast, pvc o.l.
• Hårde hvidevarer og eldrevne genstande 
• Indendørs malede overflader, overflader af tapet o.l. samt gulvbelægning i form af tæpper, laminat, vinyl o.l.
• Tagbeklædning af pap, undertage af plast o.l.
• Tagbelægning af teglsten og betonteglsten
• Tagbelægning af strå/rør og andet blødt tag
• Olie-, gas- og biofyr samt beholdere og kedler/varmevekslere, herunder sol- og jordvarmeanlæg, dog ikke ved elskader*
• Massive trægulve
• Lameltrægulve
• Poolduge/foring af svømmebassiner
• Skjulte rør*
• Stikledninger*.

Der gælder desuden begrænsninger for (pkt. 5.2.):
• Udvendig udsmykning, haveanlæg* o.l.
• Skader på bygninger*, der er under renovering/modernisering
• Skader på bygninger*, der skal rives ned.

Forsikringen 
dækker

Forsikringen 
dækker ikke

Erstatning
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F. Pludselig skade
Forsikringen dækker:

• Pludselige skader*, der ikke kan henvises til forsikringens øvrige dækninger, begrænsninger eller undtagelser.
• Skade på haveanlæg*, havebassiner og gårdbelægninger er alene dækket ved påkørselsskader.

Forsikringen dækker ikke:
• skader, som sker over et tidsrum og ikke på et tidspunkt, fx revnedannelser på grund af frost, bygningens* sætning, trykprøvning eller 

rystelser fra trafik.
• skader, der består af slid eller småskader, fx ridser, skrammer, tilsmudsning, spild af væsker, stænk eller lignende.
• skade som følge af nedbør eller smeltevand, der trænger ind i bygningen*, medmindre dette sker som følge af en dækningsberettiget 

anden pludselig skade* på bygninger*. Nedbør i sig selv betragtes ikke som pludselig skade*.

Skader vil blive erstattet til nyværdi*, medmindre der fremgår andet af din police. For nedenstående genstande gælder enten særlige afskrivnings-
regler eller andre begrænsninger, som du kan læse mere om i afsnittet om erstatning ved skade på side 24.

Der vil blive udregnet et fradrag i nyværdierstatningen* for følgende (pkt. 5.1.):
• Antenner og paraboler samt tagbelægning af plast, pvc o.l.
• Hårde hvidevarer og eldrevne genstande 
• Indendørs malede overflader, overflader af tapet o.l. samt gulvbelægning i form af tæpper, laminat, vinyl o.l.
• Tagbeklædning af pap, undertage af plast o.l.
• Tagbelægning af teglsten og betonteglsten
• Tagbelægning af strå/rør og andet blødt tag
• Olie-, gas- og biofyr samt beholdere og kedler/varmevekslere, herunder sol- og jordvarmeanlæg, dog ikke ved elskader*
• Massive trægulve
• Lameltrægulve
• Poolduge/foring af svømmebassiner
• Skjulte rør*
• Stikledninger*.

Der gælder desuden begrænsninger for (pkt. 5.2.):
• Udvendig udsmykning, haveanlæg* o.l.
• Skader på bygninger*, der er under renovering/modernisering
• Skader på bygninger*, der skal rives ned.

Forsikringen 
dækker

Forsikringen 
dækker ikke

Erstatning
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G. Husejeransvar
Forsikringen dækker, når du efter dansk ret er juridisk ansvarlig for en fejl eller forsømmelse, der er skyld i den skete skade. Det betyder, at du har gjort 
noget, du ikke burde, eller forsømt at gøre noget, du burde have gjort. Denne hovedregel står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem flere 
hundrede års retspraksis. 

Husejeransvarsdækningens formål er at betale, i tilfælde af at du bliver mødt med et krav, hvis du har pådraget dig et erstatningsansvar, eller hjælpe 
dig, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod dig. Du bør derfor ikke anerkende ansvaret eller kravets størrelse, idet du kan komme til at 
forpligte dig uden at være sikker på, om forsikringen dækker.

Bliver du mødt med et krav om erstatning, bør du lade os afgøre, hvordan kravet skal behandles.

Forsikringen dækker ikke:
• ansvar for skade forvoldt af motordrevne køretøjer. Forsikringen dækker dog ansvar i forbindelse med benyttelse af motordrevne 

haveredskaber under 25 hk, når lovpligtig ansvarsforsikring for disse ikke er eller skulle være tegnet. Skade på selve haveredskabet er ikke 
dækket. Hvis sikrede* er ansvarlig efter færdselslovens regler, dækker vi med de forsikringssummer, der er nævnt i færdselsloven.

• ansvar for skade på dyr og ting, som sikrede* eller medsikrede samboende familiemedlemmer ejer eller har til låns, leje, brug, opbeva-
ring, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af eller af anden grund har i deres varetægt.

• skader, der er opstået i forbindelse med forurening af luft, jord eller vand, medmindre skaden er opstået uventet, utilsigtet eller ved 
pludseligt uheld, og sikrede* har overholdt de offentlige forskrifter, som gælder for området.

• ansvar for skade forvoldt af hunde.
• ansvar for skade opstået i forbindelse med driften af en erhvervsvirksomhed beliggende på eller i ejendommen. Dog dækkes hus- og 

grundejeransvaret, når ejendommen udlejes til privat beboelse.
• skade på ting ved udgravning eller grundforstærkning, herunder pilotering, nedbrydningsarbejde, jord- eller grundvandssænkning eller 

brug af sprængstoffer.
• skade på ting i forbindelse med et anlægs- og/eller byggearbejde, medmindre du har købt tilvalgsdækningen Entreprise, hvilket vil 

fremgå af din police.
• ansvar for tab, der skyldes, at en indgået aftale, som du er ansvarlig for, fx en lejekontrakt, ikke er opfyldt.

Forsikringen dækker heller ikke ansvar for skader:
• forvoldt med forsæt*.
• som følge af selvforskyldt beruselse eller som følge af selvforskyldt påvirkning af narkotika – og dette uanset skadevolders sindstilstand.

Erstatning:
• Personskader erstattes med indtil 10 mio. kr. pr. skadebegivenhed*.
• Tingsskader, herunder skader på dyr, erstattes med indtil 2 mio. kr. pr. skadebegivenhed*.
• Forsikringssummerne for ansvarsdækningen indeksreguleres ikke.
• Forsikringen dækker omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med selskabet, selvom for-

sikringssummerne herved overskrides. Det samme gælder renter af erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen.
• Forsikringen betaler også eventuelle omkostninger, hvis nogen uberettiget kræver erstatning af sikrede*.

Forsikringen 
dækker

Forsikringen 
dækker ikke

Erstatning
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H. Retshjælp
Forsikringen dækker:

• Udgifter ved sager, der med rimelig grund kan løse visse private retstvister. Det er en betingelse, at sikrede* er part i sagen i egenskab af 
ejer eller bruger af det forsikrede fritidshus. Tvisten må ikke vedrøre dit erhverv, ligesom en virksomhed ikke kan få dækket sine sagsom-
kostninger.

• Sagen skal kunne afgøres af domstolene. Du er forpligtet til, hvis det er muligt, først at benytte et godkendt klagenævn, fx Forbruger- 
klagenævnet, inden vi kan behandle sagen.

• Får du brug for forsikringen, skal du henvende dig til en advokat, da det er en betingelse for forsikringens dækning, at en advokat vil 
påtage sig sagen, ligesom reglerne i forbindelse med fri proces skal være opfyldt.

• Advokaten skal herefter – før yderligere skridt foretages – indsende en nærmere redegørelse af sagen til os.
• Du skal dog selv anmelde sagen til os, hvis den bliver behandlet efter reglerne om småsager. Her er der en særlig forenklet procesform til 

behandling af sager om krav på højst 50.000 kr. Vi dækker dog ikke advokatbistand. Læs mere om småsager på  
www.forsikringogpension.dk.

• Dette er ikke en fuldstændig beskrivelse af retshjælpsdækningen. Betingelserne for retshjælp er ens for alle forsikringsselskaber og kan 
findes på www.forsikringsoplysningen.dk samt bestilles hos os.

Forsikringen dækker ikke:
• almindelig advokatrådgivning.

Vores dækning er begrænset til 200.000 kr. for en skadebegivenhed*, og forsikredes selvrisiko* er 10% af de samlede omkostninger, dog mindst
2.500 kr.

Forsikringen 
dækker

Forsikringen 
dækker ikke

Erstatning
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I. Skjulte rør (tilvalgsdækning)
Forsikringen dækker:

• Utætheder i skjulte rørinstallationer*
• Utætheder i slanger bag indbyggede hårde hvidevarer
• Fejl i skjulte elkabler til opvarmning af rum.

Forsikringen dækker ikke:
• skade på tanke, kedler, beholdere o.l.
• skade som følge af almindelig vedligeholdelse*
• udgifter til fejlfinding, fritlægning og reetablering, hvis der ikke har været nogen skade på rør eller kabler, medmindre det er aftalt med os
• skade som følge af trykprøvning, medmindre vi har accepteret prøvningen
• skade, der er dækket af garanti eller serviceordning
• tab af vand, olie eller anden væske
• følgeskader i form af svamp*, medmindre din forsikring omfatter svampe- og insektdækning – dette fremgår af din police
• skade, som skyldes frostsprængning
• skade, der skyldes, at afløbsledningen er lagt med for lidt fald
• skade på rørinstallationer og elkabler, hvor forsyningsleverandøren har vedligeholdelsesudgiften i henhold til gældende regulativer
• bekæmpelse af rotter.

Skader vil blive erstattet til nyværdi*, medmindre der fremgår andet af din police. For nedenstående genstande gælder enten særlige afskrivnings-
regler eller andre begrænsninger, som du kan læse mere om i afsnittet om erstatning ved skade på side 24.

Der vil blive udregnet et fradrag i nyværdierstatningen* for følgende (pkt. 5.1.):
• Antenner og paraboler samt tagbelægning af plast, pvc o.l.
• Hårde hvidevarer og eldrevne genstande 
• Indendørs malede overflader, overflader af tapet o.l. samt gulvbelægning i form af tæpper, laminat, vinyl o.l.
• Tagbeklædning af pap, undertage af plast o.l.
• Tagbelægning af teglsten og betonteglsten
• Tagbelægning af strå/rør og andet blødt tag
• Olie-, gas- og biofyr samt beholdere og kedler/varmevekslere, herunder sol- og jordvarmeanlæg, dog ikke ved elskader*
• Massive trægulve
• Lameltrægulve
• Poolduge/foring af svømmebassiner
• Skjulte rør*
• Stikledninger*.

Der gælder desuden begrænsninger for (pkt. 5.2.):
• Udvendig udsmykning, haveanlæg* o.l.
• Skader på bygninger*, der er under renovering/modernisering
• Skader på bygninger*, der skal rives ned.

Forsikringen 
dækker

Forsikringen 
dækker ikke

Erstatning
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J. Stikledninger (tilvalgsdækning)
Forsikringen dækker:

• Utætheder og fejl i de rørinstallationer og kabler, som du selv har pligt til at vedligeholde
• Utætheder og fejl i afløbsinstallationer i jord dækkes, hvis det medfører funktionssvigt eller skade på bygningen*, eller der ved en tv-

inspektion* af kloakken bliver konstateret fejlklasse 3- eller 4-skader.

Forsikringen dækker ikke:
• skade på tanke, kedler, beholdere o.l.
• skade som følge af almindelig vedligeholdelse* af afløbsledninger, såsom oprensning og rodskæring
• udgifter til fejlfinding, fritlægning og reetablering, hvis der ikke har været nogen skade på rør eller kabler, medmindre det er aftalt med os
• skade som følge af trykprøvning, medmindre vi har accepteret prøvningen
• skade, der er dækket af garanti eller serviceordning
• tab af vand, olie eller anden væske
• følgeskader i form af svamp*, medmindre din forsikring omfatter svampe- og insektdækning – dette fremgår af din police
• skade, som skyldes frostsprængning
• skade, der skyldes, at afløbsledningen er lagt med for lidt fald
• skade på rørinstallationer og elkabler, hvor forsyningsleverandøren har vedligeholdelsesudgiften i henhold til gældende regulativer
• bekæmpelse af rotter.

Skader vil blive erstattet til nyværdi*, medmindre der fremgår andet af din police. For nedenstående genstande gælder enten særlige afskrivnings-
regler eller andre begrænsninger, som du kan læse mere om i afsnittet om erstatning ved skade på side 24.

Der vil blive udregnet et fradrag i nyværdierstatningen* for følgende (pkt. 5.1.):
• Antenner og paraboler samt tagbelægning af plast, pvc o.l.
• Hårde hvidevarer og eldrevne genstande 
• Indendørs malede overflader, overflader af tapet o.l. samt gulvbelægning i form af tæpper, laminat, vinyl o.l.
• Tagbeklædning af pap, undertage af plast o.l.
• Tagbelægning af teglsten og betonteglsten
• Tagbelægning af strå/rør og andet blødt tag
• Olie-, gas- og biofyr samt beholdere og kedler/varmevekslere, herunder sol- og jordvarmeanlæg, dog ikke ved elskader*
• Massive trægulve
• Lameltrægulve
• Poolduge/foring af svømmebassiner
• Skjulte rør*
• Stikledninger*.

Der gælder desuden begrænsninger for (pkt. 5.2.):
• Udvendig udsmykning, haveanlæg* o.l.
• Skader på bygninger*, der er under renovering/modernisering
• Skader på bygninger*, der skal rives ned.

Forsikringen 
dækker

Forsikringen 
dækker ikke

Erstatning
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K. Svamp og insekter (tilvalgsdækning)
Forsikringen dækker:
Svamp*

• Skade som følge af aktive angreb af svamp*, der nedbryder træværk, er dækket.

Insekter
• Skade som følge af aktive angreb af insekter, der ødelægger træværk, samt bekæmpelse af husbukke er dækket.

Ethvert svampe- og insektangreb skal være konstateret og anmeldt inden for forsikringsperioden, eller inden 6 måneder efter forsikringen er ophørt.

Forsikringen dækker ikke:
Generelt

• Skade, der skyldes tillukkede eller blokerede ventilationsåbninger, er ikke dækket.
• Skade af kosmetisk art, som fx skimmel, mug eller blåsplint, er ikke dækket.

Insekter
• Skade som følge af insektangreb, hvor træværkets bæreevne ikke er svækket, er ikke dækket.
• Skade som følge af bekæmpelse af insekter, der ødelægger træværk, med undtagelse af aktive angreb af husbukke, er ikke dækket.
• Skade som følge af murbier, som ødelægger murværk, og bekæmpelse af disse er ikke dækket.
• Skade som følge af rådborebilleangreb og bekæmpelse af disse er ikke dækket.

Forsikringen dækker desuden ikke skader på følgende bygninger-* eller bygningsdele:
• Verandaer, altaner, udendørs trapper, terrasser, balkoner, plankeværker, stakitter, pergolaer, udsmykninger på bygninger*, som fx væg-

malerier og relieffer, solafskærmninger og lignende åbne trækonstruktioner
• Pilotering af træ, sternbeklædninger, vindskeder, tilhørende dæklister samt fritragende og uafdækkede spær-, bjælke- og remender
• Træbeklædning og træbelægning i kældre med tilhørende underlag af træ
• Bygninger* under opførelse
• Bindingsværkskonstruktioner og ydervægge på pudsede træhuse samt skader, der konstateres på og udbreder sig fra disse
• Bygninger* på punktfundament.

Skader vil blive erstattet til nyværdi*, medmindre der fremgår andet af din police. For nedenstående genstande gælder enten særlige afskrivnings-
regler eller andre begrænsninger, som du kan læse mere om i afsnittet om erstatning ved skade på side 24.

Der vil blive udregnet et fradrag i nyværdierstatningen* for følgende (pkt. 5.1.):
• Antenner og paraboler samt tagbelægning af plast, pvc o.l.
• Hårde hvidevarer og eldrevne genstande 
• Indendørs malede overflader, overflader af tapet o.l. samt gulvbelægning i form af tæpper, laminat, vinyl o.l.
• Tagbeklædning af pap, undertage af plast o.l.
• Tagbelægning af teglsten og betonteglsten
• Tagbelægning af strå/rør og andet blødt tag
• Olie-, gas- og biofyr samt beholdere og kedler/varmevekslere, herunder sol- og jordvarmeanlæg, dog ikke ved elskader*
• Massive trægulve
• Lameltrægulve
• Poolduge/foring af svømmebassiner
• Skjulte rør*
• Stikledninger*.

Der gælder desuden begrænsninger for (pkt. 5.2.):
• Udvendig udsmykning, haveanlæg* o.l.
• Skader på bygninger*, der er under renovering/modernisering
• Skader på bygninger*, der skal rives ned.

Forsikringen 
dækker

Forsikringen 
dækker ikke

Erstatning
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L. Entreprisedækning (tilvalgsdækning)
Forsikringen dækker følgende, men kun ved om- og tilbygning:

• Arbejdsobjektet*, de materialer, der er beregnet til arbejdsobjektet*, og de midlertidige anlæg*, der anvendes til udførelse af arbej-
det

• Fysiske skader og tab, herunder tyveri, af og som følge af en hvilken som helst uforudset begivenhed
• Fysisk skade på bestående bygninger* og bygningsdele, som er en direkte følge af arbejdets fysiske udførelse
• Forsikringens ansvarsdækning udvides til at dække bygherrens erstatningsansvar for skade på personer og ting, som er en direkte følge 

af den fysiske udførelse af ombygningsarbejdet
• Ansvar for skadevoldende følger, der opstår efter byggeperiodens udløb, hvis de skyldes fejl eller udeladelser begået i byggeperioden 

uden medvirken af senere begåede fejl eller udeladelser. Dækning forudsætter, at sådanne skader er anmeldt skriftligt til os senest 1 år 
efter byggeperiodens udløb.

• Fysiske skader på de forsikrede genstande i de første 12 måneder (afhjælpningsperioden), efter arbejdsobjektet* er afleveret eller taget 
i brug, som følge af:

• fejl eller udeladelser i den forsikrede byggeperiode (aftaleperiode) og på forsikringsstedet*, som først konstateres i afhjælp-
ningsperioden.

• afhjælpning af fejl og mangler, som sikrede* i henhold til kontrakten er forpligtet til at udbedre.

Forsikringen dækker ikke:
• motordrevne køretøjer, entreprenørmateriel, arbejdsmaskiner, skure, værktøj, stilladser og tilsvarende genstande, bortset fra midlertidige 

anlæg*.
• tab og skade, som er en følge af brand*, lynnedslag og eksplosion*, samt øvrige forsikringsbegivenheder, der er omfattet af pkt. A s. 12 

i dækningsskemaet.
• tyveri af byggematerialer og tilbehør, hvis disse ikke var opbevaret i forsvarligt aflåst bygning* eller lokale. 
• tyveri af byggematerialer og tilbehør, der på grund af deres dimensioner ikke kunne placeres i aflåst bygning* eller lokale, medmindre 

disse var tildækket.
• skade som følge af storm*, der er omfattet af pkt. B s. 13 i dækningsskemaet.
• normal afhjælpning af fejl og mangler.
• skader, der skyldes slid, rust og anden gradvis forringelse eller mangelfuldt udført arbejde, mangelfulde materialer eller mangelfuld 

udførelse af projektering, beregning eller konstruktion. Dette er begrænset til den del af arbejdsobjektet*, hvori det slidte, forringede 
eller fejlbehæftede indgår, som bliver direkte ramt af skaden, men vedrører ikke andre dele af arbejdsobjektet*, der bliver beskadiget 
som sekundær følge af den primære skade.

• skade på de dele af arbejdsobjektet*, der er blevet afleveret eller taget i brug. Visse skader kan dog være omfattet af dækningen i 
afhjælpningsperioden.

• driftstab eller andet indirekte tab.
• bod for forsinkelse, manglende fuldførelse eller manglende opfyldelse af kontraktlige forpligtigelser.
• tab af materialer ved opgørelsen af regnskabet eller beholdningen, når der er forskel på det reelle og det forventede tab.
• skader, som på grund af arbejdets natur må anses som en uundgåelig eller umiddelbar forudseelig konsekvens af arbejdet.
• skade som følge af forurening, medmindre skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld.
• skader på genstande, som ikke tjener til bygningens* drift.
• skader, som skyldes bestående bygningsdeles utilstrækkelige og i forvejen svækkede fundering eller konstruktion.

Maks. 500.000 kr. pr. kalenderår for skader på arbejdsobjektet*, de materialer, der er beregnet til arbejdsobjektet*, og de midlertidige anlæg*, der 
anvendes til udførelse af arbejdet, samt fysisk skade på bestående bygninger* og bygningsdele, som er en direkte følge af arbejdets fysiske udførelse.

Entreprisedækningen er en førsterisikodækning*, hvilket betyder, at forsikringssummen kan være lavere end det forsikredes værdi, uden dette får 
indflydelse på erstatningens størrelse.

For ansvarsskader dækker forsikringen med de anførte summer i husejeransvarsdækningen i pkt. G s. 18 i dækningsskemaet.

Forsikringen 
dækker

Forsikringen 
dækker ikke

Erstatning
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5. Erstatning ved skade på bygning
5.1. Afskrivningstabeller
Alt efter hvor gammelt det beskadigede var på tidspunktet for skaden, udregner vi et fradrag i nyværdierstatnin-
gen*. Erstatningen udregnes efter nedenstående tabeller. Fradraget beregnes af den samlede udgift til dækning af 
skaden, dvs. inklusive arbejdsløn m.m. Ved reparation betaler vi det fulde beløb, dog højst den nævnte procent af 
det beskadigedes nyværdi*.

2 år
Alder Erstatning

100%
3 år
4 år
5 år
6 år
7 år
8 år

Derefter

85%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

Hårde hvidevarer og eldrevne genstande

10 år
Alder Erstatning

100%
15 år
20 år
25 år
30 år

Derefter

70%
55%
40%
25%
20%

Olie-, gas- og biofyr samt beholdere og ke-
dler/varmevekslere, herunder solcelle-, sol- og 
jordvarmeanlæg, dog ikke ved elskader*

5 år
Alder Erstatning

100%
7 år

10 år
Derefter

70%
40%
20%

Antenner og paraboler samt tagbelægning af 
plast, pvc o.l.

15 år
Alder Erstatning

100%
20 år
25 år
30 år

Derefter

70%
50%
30%
20%

Tagbeklædning af pap, undertage af plast o.l.

20 år
Alder Erstatning

100%
25 år
30 år
35 år
40 år
45 år

Derefter

70%
60%
50%
40%
30%
20%

Tagbelægning af strå/rør og andet blødt tag

Indendørs malede overflader, overflader af ta-
pet o.l. samt gulvbelægning i form af tæpper, 
laminat, vinyl o.l.

5 år
Alder Erstatning

100%
10 år
20 år

Derefter

70%
50%
20%

20 år
Alder Erstatning

100%
30 år
40 år
50 år
60 år
70 år

Derefter

90%
80%
65%
50%
35%
20%

Tagbelægning af teglsten og betonteglsten

Massive gulve

30 år
Alder Erstatning

100%
50 år
70 år

Derefter

75%
50%
20%
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5.2. Andre begrænsninger
Nedenfor kan du læse om begrænsninger i erstatningen for særlige bygninger* og bygningsdele samt om føl-
geudgifter efter en skade.

5.2.1. Udvendig udsmykning, haveanlæg o.l.
Forsikringen dækker den udgift, det vil koste, at få en håndværker til at lave en tilsvarende udsmykning. Den kunst-
neriske værdi er ikke dækket. 

Forsikringen dækker udgifter til reetablering af haveanlæg*
For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning. Det betyder, at vi kun erstatter udgifter til højst 4 år gamle 
buske og træer. Erstatningen bortfalder, hvis reetablering ikke finder sted.

Erstatningen kan maks. være 325.000 kr. (2015 indeks) pr. skade.

5.2.2. Bygninger, der er under renovering og modernisering
Opdages skaden under eller før renoveringen eller moderniseringen, dækker vi kun merudgiften til reparationen af 
skaden og ikke de udgifter, som du alligevel skulle have betalt. For skader på bygninger* eller bygningsdele, som 
skulle bruges igen, erstatter vi med nyværdi*. For skader på øvrige bygninger* eller bygningsdele, der alligevel 
skulle rives ned, dækker vi udgifterne til oprydning, men ikke udgifterne til nedrivning. Erstatningen kan dog aldrig 
blive større end handelsværdien. 

5.2.3. Bygninger, der skal rives ned
For bygninger*, som forud for skaden var bestemt til nedrivning, dækker vi udgifterne til oprydning, men ikke  
udgifterne til nedrivning. Derudover erstatter vi bygningsdele, der skulle have været brugt igen, til den værdi, de 
havde umiddelbart før skaden, med fradrag for bl.a. alder og slid. Vi dækker ikke udgifter til demontering.
 
5.3. Redning og bevaring
I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, betales ud over erstatningen for bygningen*, rimelige og 
nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede.

5.4. Oprydningsomkostninger
Vi erstatter også nødvendige udgifter til oprydning af det forsikrede efter en skade, fx ved brand* eller storm*.

Ved oprydning forstås fjernelse af bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan bruges igen.

10 år
Alder Erstatning

100%
20 år
30 år
40 år

Derefter

80%
60%
40%
20%

Lameltrægulve

Poolduge/foring af svømmebassiner

5 år
Alder Erstatning

100%
10 år
15 år

Derefter

60%
40%
20%

20 år
Alder Erstatning

100%
Derefter 70%

Skjulte rør*

20 år
Alder Erstatning

100%
30 år
40 år
50 år

Derefter

70%
55%
40%
20%

Stikledninger*
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5.5. Restværdierstatning
Overstiger en skade på bygningen* 50% af nyværdien*, kan du i stedet for reparation vælge at få nedrevet an-
vendelige rester og få opført en tilsvarende ny bygning*.

Ved beregningen af, hvor stor en procent skaden på bygningen* udgør, indgår ikke:
• Værdien af anvendelige rester
• Udgifter til lovliggørelse
• Udgifter til oprydning og nedrivning
• Følgeudgifter og meromkostninger, der er nødvendige ved en reparation af skaden.

Det er en betingelse, at de bygningsrester, som kan bruges igen, rives ned og genanvendes til opførelse af en ny 
bygning* på samme sted. Vi dækker udgifterne til at få fjernet resterne. 

For skader på bygninger* og bygningsdele, der alligevel skulle rives ned, renoveres eller moderniseres, udbetaler vi 
ikke erstatning for restværdi.

5.6. Lovliggørelse
Selvom den beskadigede bygning* ved opførelsen opfyldte alle krav i henhold til byggelove og -reglementer, kan 
nyere bestemmelser medføre, at bygningerne* ved større beskadigelser skal repareres eller genopføres i overens-
stemmelse med disse nye bestemmelser. Det kan fx dreje sig om kraftigere tagkonstruktion, bedre isolering, dob-
belte ruder o.l. Merudgifter hertil erstattes efter følgende regler:

Forsikringen dækker de ekstra byggeudgifter, som er nødvendige for at opfylde de nye krav i byggelovgivningen, 
fx kraftigere tagkonstruktion, bedre isolering, dobbelte ruder o.l. De ekstra udgifter kan højst udgøre 10% af den 
enkelte bygnings* nyværdi*, dog højst 1.545.445 kr. (2015 indeks). 

Følgende betingelser skal være opfyldt for at modtage erstatning:
• Udgifterne skal være til den del af bygningen*, som skal erstattes.
• Du har søgt dispensation, men fået afslag på at fravige de nye krav i byggelovgivningen.
• Der skal ske istandsættelse eller genopførelse.
• Udgifterne må ikke skyldes mangelfuld vedligeholdelse* af bygningen*.
• Udgifterne må ikke kunne være krævet af byggemyndighederne, inden skaden skete.

5.7. Flytteudgifter 
Hvis en bygning* ikke kan benyttes til beboelse på grund af en omfattet skade, får du dækket:

• Rimelige og dokumenterede udgifter ved flytningen
• Rimelige og dokumenterede merudgifter til leje af en erstatningsbolig ved midlertidig fraflytning
• Nødvendige udgifter til ud- og indflytning samt til opmagasinering af dine ting.

Vi betaler udgifterne i højst 12 måneder, efter skaden er sket, og i indtil 1 måned efter skaden er udbedret.

Hvis bygningen* opføres på en anden måde, eller skaden slet ikke udbedres, modtager du kun erstatning for den 
tid, det ville have taget at genopbygge den skadede bygning* på samme måde som før skaden.

Hvis du selv er skyld i, at udbedringen forsinkes, får du ikke erstatning for de udgifter, der er forbundet med forsin- 
kelsen.

Vi dækker ikke:
• erstatning for eventuelle ulemper og gener i forbindelse med, at bygningen* sættes i stand efter en 

skade
• erstatning for eventuelle ulemper i forbindelse med flytningen.
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6.  Hvad dækker forsikringen – indbo?
6.1. Hvilke ting dækker forsikringen?
Forsikringen dækker dit private indbo, dvs. de ting, der hører til en privat boligs normale udstyr.

Derudover dækker forsikringen:
• Cykler* og elcykler inkl. fastmonteret tilbehør
• Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som du ejer og bruger i dit erhverv som lønmodtager
• Motoriserede haveredskaber på maks. 25 hk
• Småbåde indtil 6 m, herunder kanoer, kajakker, wind- og kitesurfere og lignende inkl. tilbehør samt 

påhængsmotor på maks. 6 hk
• Mindre hårde hvidevarer, der ikke er indbygget, fx mikrobølgeovne, miniovne og lignende.

6.2. Hvilke ting dækker forsikringen ikke?
• Guld, sølv, platin, smykker, perler og ædelstene samt ting, hvis værdi i al væsentlighed beror på, at de er 

af guld, sølv eller platin.
• Penge og pengerepræsentativer, fx gavekort, klippekort, tilgodebeviser og værdipapirer.
• Motordrevne køretøjer*, campingvogne, sø- eller luftfartøjer samt dele og tilbehør til disse. Autostole, 

tagbokse, dæk og fælge er dog omfattet, hvis du ikke længere har et køretøj, hvortil det kan anvendes.
• Pocket bikes, ATV’er, choppers, personal transporters eller tilsvarende samt tilbehør hertil.
• Ting, der bliver anvendt erhvervsmæssigt.
• Husdyr.
• Hobbyting med et professionelt tilsnit. Dette gælder dog kun, hvis anvendelsen alene er hobbymæssig.
• Ting, som er eller ville være omfattet af en anden indboforsikring eller løsøreforsikring.
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A. Brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion m.v.
Forsikringen dækker:
Brand 

• Skader, der opstår som følge af løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft i modsætning til svidning*/
sodning, er dækket.

Direkte lynnedslag
• Skader, der opstår som følge af lynnedslag, som slår direkte ned i dine ting eller i bygningen*.

Eksplosion
• Skader, der opstår som følge af eksplosion, som er en meget hurtig kemisk proces, der udvikler stærk varme og danner et voldsomt tryk, 

som til sidst får luften til at udvide sig, er dækket.

Kortslutning m.m.
• Skader, der opstår ved kortslutning, induktion, overspænding eller lignende.

Nedstyrtende ting
• Skader som følge af nedstyrtning af luftfartøjer og dele derfra.

Tilfældig strømafbrydelse m.m.
• Skader på ødelagte og optøede madvarer, som skyldes tilfældig strømafbrydelse eller tilfældigt svigt af køleskab eller dybfryser i din 

bolig. Forsikringen dækker også skader på andre af dine ting, som er ødelagt på grund af de optøede madvarer.

Tilsodning
• Skader som følge af pludselig tilsodning, som kommer fra fyringsanlæg, pejse eller brændeovne, men kun hvis de er installeret og 

indrettet korrekt.

Forsikringen dækker ikke:
• skader, der er opstået ved svidning*, forkulning, misfarvning, overophedning eller smeltning, uden at der har været brand*. 
• skader på ting, der forsætligt* udsættes for ild eller varme, fx ved brug af gryder, pander, varmepuder eller strygejern.
• vask eller tørring ved for høj temperatur.
• motoriserede og elektriske ting, der udelukkende er til udendørs brug, fx haveredskaber, elscootere og elcykler.
• skader, der skyldes, at et apparat er blevet overbelastet eller ikke er brugt til det, det er beregnet til.
• skader, der skyldes, at du eller andre med lovlig adgang til din bolig, har afbrudt strømmen.
• skader, der skyldes, at dine ting er blevet udsat for vand, væske eller fugt.
• skader, der skyldes forkert udført reparation.
• skader, der skyldes fejlmontering eller fejlkonstruktion.
• skader, der er dækket af en garanti- eller serviceordning.
• pludselig tilsodning som følge af madlavning, levende lys o.l.

Erstatningen vil ske efter erstatningsreglerne, som er beskrevet under pkt. 8 s. 33.

Dine ting er dækket med maks. 20.000 kr. pr. ting og maks. 500.000 kr. pr. skade, medmindre andet fremgår af din police.

Dækningen for følgende ting er dog begrænset:
• Dækningen for cykler* og elcykler inkl. fastmonteret tilbehør er begrænset til maks. 12.000 kr. 
• Dækningen for tilfældig strømafbrydelse m.m. er begrænset til maks. 3.000 kr.

Forsikringen 
dækker

Forsikringen 
dækker ikke

Erstatning
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B. Storm og visse nedbørsskader
Forsikringen dækker:

• Storm* samt nedbørsskader, som opstår i umiddelbar forbindelse hermed. 
• Oversvømmelse som følge af voldsomt sky- og tøbrud*, hvor vandet ikke kan få normalt afløb*, men oversvømmer bygningerne* og/

eller trænger ind i bygningerne* gennem naturlige utætheder*.
• Skade som følge af hagl, der slår hul i bygningen*.

Forsikringen dækker desuden, når du har pligt til at udbedre den bygningsskade, der er årsagen til skaden.

Forsikringen dækker ikke:
• skade, hvor dine tagrender, nedløbsrør og brønde ikke er korrekt vedligeholdt, dimensioneret, monteret eller renset
• når grundvand trænger ind i eller stiger op i bygningen*
• ting, som befinder sig uden for fritidshuset
• skade, når nedbør eller smeltevand trænger ind i bygningen* gennem revner og utætheder eller stiger op gennem afløb i bygningen*, 

medmindre der er tale om naturlige utætheder*.

Erstatningen vil ske efter erstatningsreglerne, som er beskrevet under pkt. 8 s. 33.

Dine ting er dækket med maks. 20.000 kr. pr. ting og maks. 500.000 kr. pr. skade, medmindre andet fremgår af din police.

Dækningen for cykler* og elcykler inkl. fastmonteret tilbehør er dog begrænset til maks. 12.000 kr. 

Forsikringen 
dækker

Forsikringen 
dækker ikke

Erstatning
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C. Tyveri

Forsikringen 
dækker

Forsikringen 
dækker ikke

Forsvarligt aflåst* Ikke forsvarligt aflåst eller uden for fritidshus

Forsikringen dækker:
• Tyveri af de ting, der er nævnt under pkt. 6.1. s. 27:

• Inde i dit fritidshus
• I garage og udhuse på matriklen
• Uden for dit fritidshus.

Tricktyveri* og hjemmerøveri*
• Det er ikke et krav, at der skal være forsvarligt aflåst* 

ved tricktyveri* og hjemmerøveri*. 

Derudover dækker forsikringen ved:
• Røveri* og overfald
• Åbenlyst tyveri*.

Forsikringen dækker ikke:
Generelt

• Tyveri fra ejendommen, når denne er ubeboet*, udlånt 
eller udlejet. 

• Tyveri, som er begået af en person omfattet af forsikrin-
gen, medhjælp, logerende eller andre personer, der en-
ten med din tilladelse eller lovligt befinder sig i boligen.

• Tyveri, når der er udvist grov uagtsomhed.
• Tyveri af våben og ammunition.
• Glemte, tabte eller forlagte ting.
• Tyveri af cykel*, når den ikke har et stelnummer*, eller 

dette ikke kan oplyses, samt at cyklen* ikke var aflåst 
med en lås, der er godkendt af DVN (Dansk Varefakta 
Nævn) eller tilsvarende svensk godkendelse.

• Tyveri af småbåde indtil 6 m, kano, kajak, wind- og 
kitesurfer o.l., der ikke har været låst til et fast punkt med 
lås, kæde e.l. Påhængsmotor på maks. 6 hk er dækket, 
når den har været låst fast til båden med låsebeslag.

• Tyveri af fiskegarn, -ruser o.l.
• Tyveri af bådtilbehør, herunder master, sejl, årer og andet 

løst udstyr.

I garage og udhuse på matriklen dækker forsikringen ikke særligt 
værdifulde ting*.

Forsikringen dækker ikke tyveri af særligt værdifulde ting*, der 
befinder sig uden for fritidshuset.

Forsikringen dækker ikke:
Generelt

• Tyveri af ting, når der ikke er synlige tegn på opbrud.
• Når vinduer og lignende ikke er lukkede og tilhaspede, 

og du ikke er inde i dit fritidshus – heller ikke selv om 
der er monteret sikringsbeslag.

• Tyveri af våben og ammunition, der ikke er opbevaret i 
et aflåst og godkendt våbenskab.

• Tyveri af cykel*, når den ikke har et stelnummer*, eller 
dette ikke kan oplyses.

I garage og udhuse på matriklen dækker forsikringen ikke særligt 
værdifulde ting*.

Erstatning

Forsikringen dækker:
• Tyveri af de ting, der er nævnt under pkt. 6.1. s. 27:

• Inde i dit fritidshus
• I garage og udhuse på matriklen.

Skader vil blive erstattet med genlevering, reparation eller ved kon-
tanterstatning, som du kan læse mere om på s. 33.

Dine ting er dækket med maks. 20.000 kr. pr. ting, og maks. 500.000 
kr. pr. skade, medmindre andet fremgår af din police.

Dækningen for cykler* og elcykler inkl. fastmonteret tilbehør er dog 
begrænset til maks. 12.000 kr. 

Omstilling af låse
Ved tyveri eller røveri* af nøgler til dit fritidshus’ indgangsdøre dæk-
ker vi udgifter til omstilling af låse, når der er risiko for, at nøglen vil 
blive brugt ved et efterfølgende tyveri. Det er en forudsætning for 
dækning, at låsen omstilles inden for 48 timer efter tyveriet.

Skader vil blive erstattet med genlevering, reparation eller ved kontant-
erstatning, som du kan læse mere om på s. 33.

Dine ting er dækket med maks. 20.000 kr. pr. ting, og maks. 50.000 kr. 
pr. skade, medmindre andet fremgår af din police.

Dækningen for cykler* og elcykler inkl. fastmonteret tilbehør er dog 
begrænset til maks. 12.000 kr. 

Omstilling af låse
Ved tyveri eller røveri* af nøgler til dit fritidshus’ indgangsdøre dækker 
vi udgifter til omstilling af låse, når der er risiko for, at nøglen vil blive 
brugt ved et efterfølgende tyveri. Det er en forudsætning for dækning, 
at låsen omstilles inden for 48 timer efter tyveriet.
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D. Hærværk
Forsikringen dækker:

• Hærværk* på dine ting, når de befinder sig på fritidshusets matrikel.
• Hærværk* på cykler*, når de befinder sig i og ved dit fritidshus. Vi dækker dog, uanset hvor cyklerne* befinder sig, hvis det sker samti-

dig med tyveri af cyklerne* eller forsøg herpå.

Forsikringen dækker ikke:
• hærværk* på dine ting uden for dit fritidshus, hvis det er ubeboet*.
• hvis hærværket* er begået af en person, som er omfattet af indboforsikringen, eller af en anden person, der med din tilladelse eller i 

øvrigt lovligt befinder sig i fritidshuset.

Skader vil blive erstattet med genlevering, reparation eller ved kontanterstatning, som du kan læse mere om på s. 33.

Dine ting er dækket med maks. 20.000 kr. pr. skade.

Dækningen for cykler* og elcykler inkl. fastmonteret tilbehør er dog begrænset til maks. 12.000 kr. 

Forsikringen 
dækker

Forsikringen 
dækker ikke

Erstatning
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E. Udstrømning af væsker
Forsikringen dækker:

• Tilfældig og pludselig udstrømning af vand, olie, kølervæske eller lignende fra:
• Rørinstallationer
• Beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover.

• Langsom udsivning af vand, olie, kølervæske eller lignende fra:
• Skjulte installationer som vand-, varme- eller afløbsrør i bygningen*
• Installationer i bygningen*, som du ikke har dispositionsret over. 

Forsikringen dækker ikke:
• skade som følge af frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmede lokaler*, medmindre det skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning, 

som du ikke selv har haft indflydelse på
• skade som følge af bygge-, renoverings- og reparationsarbejder
• tabet af selve væsken
• skader som følge af opstigning af grund- eller kloakvand.

Skader vil blive erstattet med genlevering, reparation eller ved kontanterstatning, som du kan læse mere om på s. 33.

Dine ting er dækket med maks. 20.000 kr. pr. ting og maks. 500.000 kr., medmindre andet fremgår af din police.

Dækningen for cykler* og elcykler inkl. fastmonteret tilbehør er dog begrænset til maks. 12.000 kr.

Forsikringen 
dækker

Forsikringen 
dækker ikke

Erstatning
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8. Erstatning ved skade på indbo
8.1. Erstatningsopgørelse
Vi kan erstatte din skade på følgende måde:

• Genlevering, hvor vi genleverer med en lignende ting af samme værdi som den, der er beskadiget eller 
stjålet. Det behøver dog ikke at være en ting af samme mærke eller fabrikat. Ønsker du ikke genlevering, 
erstatter vi tingen med det beløb, vi vil kunne skaffe tingen til i dag.

• Reparation, hvor vi betaler for, at den beskadigede ting sættes i samme stand, som før skaden. Udgiften 
til reparationen kan dog ikke overstige det beløb, vi maks. ville kunne genlevere eller kontanterstatte 
tingen til. 

• Kontanterstatning, hvor vi enten erstatter dine ting efter:
• Nyværdi*

• Ting, som er mindre end 2 år gamle, og som er købt fra ny.
• Tøj, sko og anden beklædning, som er mindre end 1 år gamle, og som er købt fra ny.

• Dagsværdi*
• Ting, som er mere end to år gamle.
• Ting, der er købt brugte, eller som i forvejen er beskadigede.

• Særlige afskrivningsregler (se nedenfor).

Erstatningen beregnes altid ud fra genanskaffelsesprisen for en tilsvarende ny ting.

For nedenstående ting er afskrivningstabeller altid gældende:

0-1 år
Alder Erstatning

100%
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år

5 år og ældre

90%
70%
50%
30%
10%

Særlige elektriske apparater*

0-2 år
Alder Erstatning

100%
2-3 år
3-4 år
4-5 år
5-6 år
6-7 år
7-8 år
8-9 år
9-10 år

10 år og ældre

90%
85%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

Briller og solbriller

0-1 år
Alder Erstatning

100%
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
5-6 år
6-7 år
7-8 år
8-9 år

9-10 år
10-11 år
11-12 år
12-13 år
13-14 år
14-15 år
15-16 år
16-17 år
17-18 år

18 år og ældre

90%
80%
70%
60%
55%
50%
45%
40%
37%
34%
31%
28%

Cykler*

25%
22%
19%
16%
13%
10%
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8.2. Andre begrænsninger
Nedenfor kan du læse om særlige begrænsninger for dækningen.

8.2.1. Ting du/I selv har lavet/fremstillet
Erstattes med den udgift, som det koster at genanskaffe det anvendte råmateriale.

8.2.2. Private film- og båndoptagelser, manuskripter, it-programmer o.l.
Erstattes med den udgift, som det koster at genanskaffe det anvendte råmateriale. Vi erstatter ikke gendannelse af 
data.

8.3. Øvrige erstatningsudgifter
Forsikringen dækker skader i forbindelse med forsvarlige redningsforanstaltninger til afværgelse af truende skade 
på personer eller ting, som tilhører andre end dig selv.

Derudover dækker forsikringen:
• Rimelige udgifter til redning, bevaring og oprydning.

8.4. Dokumentation
For at få erstatning skal du kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at dine ting er blevet beskadigede eller stjålet. 
Det kan fx ske ved hjælp af kvitteringer for køb, købskontrakter, garantibeviser, fotos mv. Kvitteringer bør gemmes i 
mindst 5 år. 

Køber du ting privat, bør du sikre dig en dateret erklæring med angivelse af, hvad du har købt, og hvad prisen er. 
Kan du ikke dokumentere eller sandsynliggøre dine krav, kan vi afvise erstatningen eller fastsætte den efter et skøn.

0-2 år
Alder Erstatning

100%
2-3 år
3-4 år
4-5 år
5-6 år
6-7 år
7-8 år

8 år og ældre

85%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

Almindelige elektriske apparater*
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 Ordliste

A
Almindelige elektriske apparater 
Støvsugere, strygejern, strygeruller, elalarmer, køkkenure, 
skrivemaskiner og symaskiner. Eldrevne køkkenmaskiner, 
herunder blendere, brødristere, elkedler, kaffemaskiner, 
kødhakkere og miksere. Elartikler til personlig pleje, herunder 
barbermaskiner, blodtryksmålere, hårklippere, hårtørrere, 
krøllejern og tandbørster.

Arbejdsobjekt
Ved arbejdsobjekt forstås den bygning*, herunder tilbygning, 
der er under ombygning.

B
Brand
Løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig 
ved egen kraft i modsætning til svidning*/sodning.

Bygning
Ved bygning skal forstås en genstand, der har vægge, tag, og 
som står på støbt fundament eller punktfundament.

C
Cykler
Cykler, herunder elcykler og løse cykeldele. Vi betragter ikke 
cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer som cykler, 
men som almindeligt privat indbo.

D
Dagsværdi
Erstatningen svarer til genanskaffelsesprisen for tilsvarende 
nye ting med rimeligt fradrag for værdiforringelse på grund 
af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstæn-
digheder. Vi foretager kun fradrag for værdiforringelse, hvis 
tingens nytteværdi er væsentligt nedsat før skaden. 

E
Eksplosion
Eksplosion er en meget hurtig kemisk proces, der udvikler 
stærk varme og danner et voldsomt tryk, som til sidst får luften 
til at udvide sig.

Elskade
Ved elskade forstås skade på de elektriske ledere eller kom-
ponenter, der opstår på grund af kortslutning (en utilsigtet 
forbindelse i et elektrisk kredsløb), induktion (tordenvejr) eller 
overspænding (fejl i elforsyningen).

F
Fastmonteret solvarme- og solcelleanlæg
Hermed forstås anlæg, der er forsvarligt fastmonteret til tag, 
støbt sokkel eller jordankre, og som er korrekt dimensioneret 
efter jordbundsforholdende og størrelsen af anlægget. 

Forsikringssted
Ved forsikringssted forstås den/de bygning(er)*, der er på 
den adresse, som står på din police.

Forsikringstager
Forsikringstager er den, der har indgået aftalen om forsikrin-
gen med selskabet.

Forsvarligt aflåst
Ved forsvarligt aflåst bygning eller lokale forstås, at yderdøre 
er aflåst, vinduer er tillukkede og tilhaspede, hvis der er hasper 
på vinduerne, m.v.

Forsæt
Skade, der bliver forvoldt med vilje.

Førsterisikodækning
Ved førsterisikodækning erstattes de forsikrede bygninger*, 
midlertidige anlæg* og tilbehør med deres fulde nyværdi*, 
men højst indtil den fastsatte forsikringssum.

G
Glas
Her menes glas eller erstatningsmateriale for glas, der er 
fastmonteret som en bygningsdel på den blivende plads, 
herunder vinduesglas, indmurede spejle, glaskeramiske kogep-
lader, ovnglas og døre til brusekabiner.

H
Haveanlæg
Haveanlæg kan fx være beplantninger, stensætninger, 
terrasser, havefliser, fritliggende trapper, springvand, 
fiskebassiner og småstensbelægninger i blomsterbede 
og havegange.

Hjemmerøveri
Ved hjemmerøveri forstås, at en person bruger eller truer med 
øjeblikkeligt at bruge vold inde i din bolig.

Hærværk
Skade, der bliver forvoldt med vilje og i ond hensigt.

M
Midlertidigt anlæg
Ved midlertidige anlæg forstås genstande, der er fremstil-
let eller anskaffet og udelukkende anvendes til udførelsen af 
entreprisen.

Motordrevne køretøjer
Ved motordrevne køretøjer forstås køretøjer, som er omfattet 
af færdselsloven (fx biler, knallerter, motorcykler og traktorer), 
øvrige offentlige transportmidler og invalidekøretøjer.

N
Naturlige utætheder
Fx korrekt monterede ventilationsåbninger, kælderskakter og 
lukkede døre og vinduer.

Normalt afløb
Normalt afløb betyder, at vand uhindret kan løbe igennem.

Nyværdi
Nyværdi vil sige, at du vil modtage den erstatning, som det på 
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skadetidspunktet vil koste at genoprette det beskadigede som 
nyt på samme sted og på samme byggemåde. Erstatningen 
baseres ikke på byggematerialer og tilbehør, der er dyrere end 
det beskadigede, eller på byggematerialer, tilbehør og bygge-
metoder, der ikke er almindeligt brugt på det tidspunkt, skaden 
er sket. Hvis det, der er blevet skadet, ikke kan genanskaffes, 
opgøres erstatningen ud fra, hvad det vil koste at skaffe noget 
tilsvarende, og som er almindeligt brugt på det tidspunkt, 
skaden er sket.

Ved skade på indbo skal nyværdi forstås som købsprisen af 
en ny ting svarende til den beskadigede eller stjålne ting på 
skadestidspunktet.

P
Pludselig skade
Ved pludselig skade forstås en skade, som skyldes noget 
udefrakommende og øjeblikkeligt virkende. Årsag og virkning 
skal ske samtidig, fx:

• hvis din loftshængte lampe falder ned og ødelægger 
dit parketgulvet, vil skaden på dit parketgulv være 
dækket.

• hvis et træ vælter ned i taget på dit fritidshus, vil 
skaden på bygningen* være dækket.

R
Røveri
Ved røveri forstås tyveri under anvendelse eller trussel om 
øjeblikkelig anvendelse af vold.

S
Sanitet
Ved sanitet forstås håndvaske, wc-kummer, badekar, fod-
badekar, bideter, cisterner og køkkenvaske, der er fastmonteret 
på den blivende plads.

Selvrisiko
Er den del af en skade, du selv skal betale.

Sikrede
Ved sikrede forstås den/de personer, som er omfattet af 
forsikringen.

Skadebegivenhed
Hvis der eksempelvis forekommer en skade på både dit 
fritidshus (fritidshusforsikring) og nogle af dine medbragte 
indbogenstande (indboforsikring) som følge af et indbrud, 
så betegnes dette som én skadebegivenhed. Har du begge 
forsikringer hos os, betyder det, at du kun skal betale én 
selvrisiko* – den højeste.

Skjulte rør
Skjulte rør betyder, at du ikke har direkte adgang til installatio-
nerne uden brug af værktøj eller permanent trappe. Det kan
fx være installationer, der er støbt ind i eller skjult i gulve,
kanaler, krybekældre, vægge, skunkrum o.l. Installationer,
der kun er dækket af isolering, er ikke skjulte.

Skybrud
Ved skybrud forstås, at nedbørsmængden er så stor, at
vandet ikke kan få afløb gennem korrekt dimensionerede og
vedligeholdte afløbsinstallationer. En stor nedbørsmængde 

svarer til minimum 15 mm i løbet af 30 minutter eller minimum 
40 mm i løbet af 24 timer.

Stelnummer
For cykler* uden stelnummer, typisk udenlandske cykler*, kan 
du få udleveret et stelnummer på en politistation, som skal  
indhugges i cyklen* hos en cykelforhandler. For Carbon-
cykler kan du på en politistation få udleveret et stelnummer, 
som skal være påført cyklen* enten ved indgravering eller 
som et label under et lag klar lak.

Stikledninger
Stikledninger er det, der forbinder den enkelte husstand med 
det offentlige forsyningsnet, såsom:

• Gas-, vand-, olie-, varme- og afløbsinstallationer i 
jord, herunder jordvarmekabler/-slanger

• Ejendommens elkabler til strømforsyning samt kabler 
til bredbånd i jord

• Ledninger til vandboring og egen septiktank 
• Rør til udendørs svømmebassin, spa- og boblebade.  

Storm
Ved storm forstås vindstyrke/vindstød på minimum 17,2 m pr. 
sekund.

Svamp
Ved svamp forstås en hurtig nedbrydning af trækonstruk-
tionen i forhold til konstruktionens forventede levetid.

Svidning m.m.
Kunne fx være:

• Skader, der skyldes gløder fra tobak, pejse eller 
ildsteder

• Skader, der skyldes varme gryder, pander eller 
strygejern.

Særlige elektriske apparater
Mobiltelefoner med tilbehør, foto- og videokamera med 
tilbehør, pc – fx stationær, bærbar – med tilbehør, fx skærm, 
tastatur, modem, mus, printer, software, lagringsmedier og 
lignende, tablet med tilbehør, spillekonsol med tilbehør, 
mediacenter og lignende, navigations- og satelitudstyr med 
tilbehør.

Særligt værdifulde ting
Antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, ure, 
mobiltelefoner med tilbehør, fotoudstyr, kikkerter, musikin-
strumenter, video- og audioudstyr (radio- og tv-apparater, 
video-, bånd-, cd-, dvd- og pladeafspillere, digitale afspillere/
optagere, højttalere, forstærkere, projektorer, videokameraer) 
med tilbehør, computere, tablets og andet it-udstyr med 
tilbehør, mobilt navigationsudstyr, spillekonsoller, plader, cd’er, 
dvd’er og hukommelseskort, pelsværk, våben, vin og spiritus.

T
Tricktyveri
Ved tricktyveri forstås et tyveri begået af en person, som har 
snydt sig via falsk dække til at komme ind i din bolig.

Tv-inspektion 
Ved en tv-inspektion af afløbsledninger bruges et klassi-
ficeringssystem for at kategorisere fejlenes skadevirkning. 
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Fejlklasse 1 eller 2 er mindre fejl, hvor afløbsrørets funktion ikke 
er væsentligt berørt. Typisk kan det afhjælpes med almindelig 
vedligeholdelse*, fx spuling. Fejlklasse 3 eller 4 betyder, at 
funktionen er væsentlig nedsat eller blokeret.

Tøbrud
Ved tøbrud forstås en stigning i luftens temperatur fra minus-
grader til minimum 8 plusgrader inden for maksimum 12 timer.

U
Ubeboet
Ejendommen anses som ubeboet, når der ikke finder
overnatning sted. Weekendophold alene bevirker ikke, at ste-
det kan betragtes som beboet i den mellemliggende tid, dog
dækkes havemøbler i perioden 1. maj til 30. september, uanset
om ejendommen er beboet eller ej.
Utilstrækkeligt opvarmede lokaler
Ved utilstrækkeligt opvarmede lokaler forstås lokaler, der er 
opvarmet til mindre end 5 plusgrader. Er der tale om radiato-
rer med termostatventiler, betyder det, at de min. skal stå på 1. 

V
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse kunne fx være, at:

• træværket skal males eller behandles med 
træbeskyttelse

• ødelagte, rådne, rustne eller slidte dele skal udskiftes
• afløb og tagrender skal renses
• utætte inddækninger/skotrender skal repareres.

Å
Åbenlyst tyveri (ran)
Ved åbenlyst tyveri forstås tyveri af dine ting i din umiddelbare 
nærhed. Tyveriet skal være åbenlyst og uden brug af vold og 
trusler samt bemærkes af dig eller en anden i det øjeblik, det 
sker.




