
FRITIDSHUSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser 

Ændret pr. 20.05.2010
             



12Ankenævn9

12Risikoændring8

12Voldgift7

11Anmeldelse af skade6

11Ejerskifte5

11Indeksregulering4

11Præmiens betaling3

11Forsikringens varighed2

10Hunde1

10FællesvilkårG

10RetshjælpF

10HusejeransvarsforsikringE

10HuslejetabsforsikringD

9Skadeopgørelse ved indboforsikring4

9Lejerskadeforsikring3

7Hvilke skader erstattes2

7Hvilke genstande er forsikret1

7IndboforsikringC

7Fællesvilkår for bygningsforsikring7

6Skadedyrsforsikring6

5Udvidet rørskadeforsikring5

5Svamp- og insektforsikring4

3Skadesopgørelse ved bygningsforsikring3

2Hvilke skader erstattes2

1Hvilke genstande er forsikret1

1BygningsforsikringB

1Hvem er sikretA

Side nr. TekstPkt. 

Forsikringsbetingelser



Forsikringsbetingelser



Forsikringen omfatter de på forsikrings-
stedet beliggende bygninger inkl. fun-
dament indtil en dybde af 1 meter
under jordlinie eller under kældergulv.
Nedgravede anlæg er medforsikret i det
omfang, de er beliggende under byg-
ningen, eller maksimalt 1 meter fra et
lodret plan langs ydersiden af bygnin-
gens mure.

1.1

Hvad er omfattet af forsikringen1

BygningsforsikringB

Ændringer:

Ophører dækningen af en forsikret
p.g.a. ændring i ovennævnte forhold,
er den pågældende dog dækket, indtil
anden forsikring er tegnet, dog højest i
indtil 3 måneder

3.3

Logerende:

Forsikringen dækker ikke logerende.

3.2

Indboforsikringen sikrer forsikringsta-
geren og dennes husstand, herunder
fastboende medhjælp i husholdningen.

Til husstanden regnes de familiemed-
lemmer, der bor hos forsikringstageren
samt personer, der under ægteskabs-
lignende forhold lever sammen med
forsikringstageren eller dennes hjem-
meboende børn. Det er dog en betin-
gelse, at disse personer er tilmeldt Fol-
keregisteret på forsikringstagerens
adresse.

3.1

Indboforsikring3

Husejeransvarsforsikringen sikrer tillige
den ved ejendommens pasning beskæf-
tigede medhjælp.

2.1

Husejeransvarsforsikring2

Bygningsforsikringen sikrer forsikrings-
tageren i egenskab af ejer eller bruger
af den forsikrede ejendom.

1.1

Bygningsforsikring1

Hvem er sikretA

Forsikringen omfatter endvidere:
� gulvbelægninger, herunder tæpper,
der enten er limet fast til et under-
lag eller lagt på et underlag, der
ikke kan betragtes som et færdigt
gulv.

� anlæg til brandmæssig sikring af
bygningen eller afsnit deraf samt
civilforsvarsmateriel.

� grundvandspumper, hegn (dog ikke
levende hegn eller markhegn), tårn-
og facadeure.

� vægmalerier, relieffer, udvendig
udsmykning på bygningen, kun for
deres håndværksmæssige værdi -
dog maksimalt med indtil kr.
100.000, indeksreguleret, basisår
2000.

� På brandforsikringen dækkes tillige-
haveanlæg og gårdbelægninger,
såfremt forsikringstageren ikke kan
kræve udgifterne til retablering
dækket af det offentlige. For
beplantning erstattes alene udgif-
terne til retablering dækket af det
offentlige. For beplantning erstattes
alene udgifter til nyplantning, det
vil for buske og træer sige ikke over
4 år gamle planter. Udgifterne til en
sådan retablering godtgøres med
indtil kr. 100.000, indeksreguleret,

1.4

Følgende er undtaget fra forsikring:
1. Drivhuse.
2. Antenner af enhver art.
3. Flagstænger og vejrhaner.
4. Stakitter og raftehegn af enhver
art.

1.3

Faste elinstallationer, herunder:
� stikledninger og hovedtavler.
� kraftinstallationer, frem til
styretavle, respektive motorværn.

� lysinstallationer herunder faste
armaturer, men ikke rør, pærer, lys-
reklamer og lysskilte.

� gas- og vandinstallationer.
� rumtemperatur- og rumventillations-
anlæg.

� sanitets- og kloakanlæg.
� vaskeanlæg og hårde hvidevarer.
� fast bygningstilbehør, faste byg-
ningsdele og installationer.

Uden særlig tilkendegivelse i policen er
følgende indbefattet under forsikringen,
for såvidt de tilhører forsikringstageren.

1.2
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Sprængning af dampkedler og autokla-
ver.
Sprængning foreligger, når en gen-
stand sønderrives under momentan
udligning af forskellige tryk i luftfor-
mige stoffer i og uden for genstanden.
Sønderrivning af andre årsager, såsom
materialesvigt eller indvirken af centri-
fugalkraft, væsketryk eller istryk, er
ikke sprængning.

2.5

Tørkogning af forskriftsmæssigt indret-
tede kedler til rumopvarmning for så
vidt angår kedler med max. 10 m2

hedeflade.

2.4

Kortslutning og eller andre rent elektri-
ske fænomener på medforsikrede
maskiner, apparater og faste elinstalla-
tioner. Forsikringen dækker ikke skade
eller tab forvoldt som følge af, at instal-
lationerne eller deres anvendelse er i
strid med stærkstrømsreglementet,
fejlkonstruktion, fejlmontering, meka-
nisk ødelæggelse, oversvømmelse,
grundvandsopstigning, manglende ved-
ligeholdelse, tæring, slid, skade eller
tab der omfattes af garanti.

2.3

Brandskade.
brand, lynnedslag eller eksplosion.
Ved eksplosion forstås en momentant
fortløbende kemisk proces, ved hvilken
der udvikles stærk varme og indtræder
en voldsom rumfangsforøgelse af rea-
gerende stoffer. Lynnedslag anses kun
at foreligge, hvor der kan påvises ydre
skade (f.eks. brandmærker) på det
beskadigede.

2.2

Forsikringen dækker, såfremt de forsik-
rede genstande er tilbørligt vedlige-
holdt, tab eller beskadigelse påført det
forsikrede ved

Hvilke skader erstattes2

basisår 2000. Erstatningen bortfal-
der, såfremt retablering ikke finder
sted. Disse anlæg er ligeledes dæk-
ket mod skader som følge af anden,
på denne forsikring, dækningsbe-
rettiget skade.

Vandskade. 
Forsikringen dækker skade, som forvol-
des ved tilfældig udstrømning af
vand/olie fra sædvanlige, synlige rørin-
stallationer, olietanke, fyr samt akvari-
er. Vandskade som følge af frostskade
dækkes kun, såfremt det kan påvises,
at skaden skyldes tilfældigt svigt i ejen-
dommens varmeforsyning. Forsikringen
dækker skader forvoldt af vand, der
under voldsomt tø- eller skybrud ikke
kan få normalt afløb og derved over-
svømmer forsikringsstedet. 
Forsikringen dækker ikke:

1. Skade ved langsom udsivning af
vand eller væske.

2. Skade forårsaget af indtrængende
vand fra tagrender og nedløbsrør.

3. Skader ved opstigning af
kloakvand, medmindre dette som
følge af voldsomt tø- eller skybrud
ikke kan få normalt afløb.

4. Skade forårsaget af oversvømmelse
fra hav, fjord, sø eller vandløb samt
opstigning af grundvand.

5. Skade forårsaget af nedbør eller
smeltevand, som trænger ind gen-
nem utætheder og åbninger, der
ikke er en umiddelbar følge af en
dækningsberettiget skade på byg-
ningen.

6. Skader opstået under påfyldning af
eller aftapning fra olietanke, køle-

2.9

Stormskade. 
Forsikringen dække den skade, der for-
voldes ved storm eller skypumpe. Ved
storm forstås mindst vindstyrke 8 eller
en vindhastighed på mindst 17,2 meter
pr. sek. Stormskade anses alene at
foreligge, hvor der kan påvises ydre
skade på bygningen. Forsikringen dæk-
ker ikke skade forårsaget af stormflod
eller højvande fremkaldt af storm.

2.8

Pludseligt opstået tilsodning fra anlæg
af godkendt type.

2.7

Nedstyrtning af luftfartøj eller ved at
det forsikrede rammes af sådant eller
af nedfaldne genstande derfra, dog ikke
skade forårsaget af medførte spræng-
stoffer.

2.6
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Anden pludselig skade.
Forsikringen dækker anden pludselig,
udefrakommende skade der ikke skyl-
des fejl ved bygningen, dens opførelse
eller tilstand. Sætningsskader er ikke
omfattet af forsikringen. Det er en
betingelse, at både skadens årsag og
skadens virkning er pludselig. Skader,

2.13

Brud på glas eller kummer. 
Forsikringen dækker brud på glas eller
kummer (vinduer, håndvask, toilet og
bidet), der er anbragt på blivende plads
som bygningsbestanddel. Forsikringen
dækker ikke skade på punkterede
ruder, skade ved ridsning eller afskal-
ning, samt anden beskadigelse, der
ikke er brud. Skade sket ved reparation
eller ombygning af de forsikrede byg-
ninger eller bygningsbestanddele er
undtaget fra dækning.

2.12

Indbrud. 
Forsikringen dækker skade ved ind-
brudstyveri og hærværk i forbindelse
hermed. Hærværksskade forvoldt af
personer med lovlig adgang til ejen-
dommen er dog undtaget.

2.11

Rørskade. 
Forsikringen dækker sprængningsskade
på synlige rørinstallationer. Frostskader
på skjulte rør dækkes alene, såfremt
der er tegnet udvidet
rørskadeforsikring, jf. pkt. 5-0. Dæk-
ningen for frostskader er begrænset på
samme måde som angivet under vand-
skade som følge af frost. Forsikringen
dækker ikke skade på rørinstallationer
og radiatorer, der er skadet af rust og
tæring. Udgifter til optøning dækkes
ikke.

2.10

og fryseanlæg, akvarier og svøm-
mebassiner.

7. Skade som følge af tærede rørin-
stallationer, medmindre udvidet
rørskadeforsikring er tegnet. -
omkostninger til fejlfinding er ej
heller dækket, medmindre der fore-
ligger en dækningsberettiget skade
eller omkostningerne er afholdt
med godkendelse fra selskabet 

8. Udgifter til optøning.

Medmindre andet fremgår af policen
opgøres skaden til det beløb, som efter
priserne på skadestidspunktet vil
medgå til genoprettelse af det beskadi-
gede med samme byggemåde, på
samme sted og til samme anvendelse.
Indeholder policen flere positioner eller
afsnit, behandles hver af disse som en
selvstændig forsikring. 

3.1

Skadeopgørelse ved bygningsfor-
sikring

3

Forsikringen dækker ikke:
� skade ved svidning, forkulning,
overophedning, smeltning.

� påregnelige skader, hvorved forstås
sådanne beskadigelser af en ejen-
dom og dennes installationer, som
fremkommer ved slid og almindelig
brug, som f.eks. ridser, skrammer,
tilsmudsning og lign.

2.15

Forsikringen dækker endvidere:
� skade, der i forbindelse med en for-
sikringsbegivenhed påføres de for-
sikrede genstande ved slukning,
nedrivning eller anden forsvarlig
foranstaltning for at forebygge eller
begrænse de under forsikringen
dækkede begivenheder.

� forsikrede genstande, der bortkom-
mer under en
forsikringsbegivenhed.

� rimelige udgifter til redning og
bevaring af de forsikrede genstande
i forbindelse med en forsikringsbe-
givenhed. 

� nødvendige udgifter til  oprydning
af forsikrede genstande efter en for-
sikringsbegivenhed. Ved oprydning
forstås fjernelse af bygningsrester,
der ifølge skadeopgørelsen ikke kan
anvendes.

2.14

der udvikler sig over et tidsrum, er
således ikke omfattet af forsikringen.
endvidere dækkes skade som følge af
snetryk, såfremt tagkonstruktionen er
korrekt dimensioneret, og der er foreta-
get alle rimelige forholdsregler for at
bortrydde sneen. For skade under
denne position bærer sikrede en selvri-
siko på kr. 500 af enhver skade.

Forsikringsbetingelser
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Erstatningen beregnes til de udgifter af3.3.2

Forsikringen dækker forøgede byggeud-
gifter, som påføres forsikringstageren
til at opfylde krav, som stilles af byg-
ningsmyndighederne i medfør af byg-
gelovgivningen i forbindelse med
istandsættelse eller genopførelse.

3.3.1

Lovliggørelse:3.3.0

Resternes værdi til anden anvendelse
fratrækkes erstatningen.

3.2.4

Det skaderamte må ikke være forringet
med mere end 30% p.g.a. slid og ælde,
jf. ovenfor pkt. 3.1.1.

3.2.3

Såvel skadeserstatning som restværdi-
erstatning skal fuldt ud anvendes til
ejendommens genopførelse, medmin-
dre dette hindres af myndighedskrav,
der er stillet før skadestidspunktet, og
dispensation ikke har kunnet opnås.

3.2.2

Den skaderamte bygning skal være
beskadiget med mindst 50% af nyvær-
dien.

3.2.1
.

Anvendelige rester:
Medmindre andet fremgår af policen
ydes erstatning for anvendelige rester
på følgende betingelser:

3.2.0

Beskadigelse af kosmetisk art, samt
farveforskelle, mellem beskadigede
genstande og de resterende, erstattes
ikke.

3.1.3

Såfremt det skaderamte p.g.a. slid og
ælde er værdiforringet mere end 30% i
forhold til nyværdien, fastsættes erstat-
ningen under hensyn til sådan værdi-
forringelse. Erstatningen kan i såfald
ikke overstige det beskadigedes
dagsværdi umiddelbart før skaden.

3.1.2

Ved prisansættelsen kan ikke benyttes
priser for dyrere byggematerialer end
de skaderamte bygninger, og højst pri-
ser for byggematerialer og byggemeto-
der, der er gængse på skadestidspunk-
tet.

3.1.1

For bygninger, der henligger forladt,
fastsættes erstatningen med fradrag for
såvel værdiforringelse p.g.a. slid og
ælde, som for nedsat anvendelighed.

3.5.1

Forladte bygninger:3.5.0

Prisstigninger:
Der tages ved erstatningens fastsæt-
telse hensyn til ændring af byggepriser,
der måtte finde sted indenfor en nor-
mal byggeperiode regnet fra ska-
destidspunktet.
 Aftale om byggeperiodens forventede
længde træffes i forbindelse med ska-
dens opgørelse. Tillægget for prisstig-
ninger kan maksimalt udgøre en pro-
centdel af erstatningen svarende til
halvdelen af den procentvise stigning i
byggeomkostningsindekset i den fast-
satte byggeperiode.

3.4.0

Erstatning for lovliggørelse er for hver
bygning begrænset til 10% af bygnin-
gens nyværdi, dog maksimalt kr.
1.000.000, indeksreguleret, basisår
2000. Erstatningen bortfalder, såfremt
retableringen finder sted.

3.3.5

Dækningen omfatter ikke:
Udgifter, der skyldes mangelfuld vedli-
geholdelse, og udgifter til gennemfø-
relse af foranstaltninger, som af  myn-
dighederne var forlangt eller kunne
have været forlangt inden forsikrings-
begivenheden.

3.3.4

Det er en forudsætning
� at udgifterne vedrører de dele af
bygningen, for hvilke der ydes
erstatning,

� at dispensation fra bestemmelserne
ikke har kunnet opnås.

� at bygningens værdiforringelse
p.g.a. slid og ælde ikke overstiger
30%  i forholdt til nyværdien, og

� at istandsættelse eller genopførelse
finder sted.

3.3.3

ovennævnte art - regnet efter priserne
på skadestidspunktet . der vil medgå til
istandsættelse eller genopførelse i
samme skikkelse, til samme anven-
delse og på nøjagtigt samme sted.
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Erstatningen til genoprettelse:
Erstatningen udbetales, når retablering
af det beskadigede har fundet sted.
Hvis der i forbindelse med retablerin-
gen er udarbejdet en af selskabet god-
kendt rateplan, udbetales erstatningen
i overensstemmelse hermed, når det

3.9.1

Erstatningens udbetaling3.9.0

Særligt om skade på hårde hvidevarer,
forvoldt ved kortslutning mv. 
Sådanne skader erstattes efter neden-
stående regler:
Maskiner, der er indkøbt som nye,
erstattes med genanskaffelsesprisen for
tilsvarende nye maskiner (nyværdi),
hvis skaden sker i de første 2 år efter
anskaffelsestidspunktet. For hvert føl-
gende år nedsættes erstatningen med
10% af genanskaffelsesprisen pr. påbe-
gyndt år. Maskiner, der er indkøbt som
brugte, erstattes med købsprisen,
såfremt skaden sker indenfor det første
år efter købet. For hvert følgende år
nedsættes erstatningen med 10% af
købsprisen pr. påbegyndt år. Udgifterne
til reparationer erstattes efter lignende
regler. Skader, der omfattes af leveran-
dør- og forhandlergaranti, dækkes ikke.

3.8.0

Teknisk bistand:
Forsikringen omfatter nødvendige
omkostninger i forbindelse med det
beskadigedes retablering til teknisk
bistand, tegninger og tilsyn under byg-
geriet. Erstatningen herfor kan kun
udbetales på grundlag af faktura fra
den berettigede, og kan maksimalt
udgøre 5% af erstatningssummen.

3.7.0

Bygninger bestemt til nedrivning:
For bygninger som forud for skaden var
bestemt til nedrivning, opgøres erstat-
ningen til materialeværdien med fra-
drag af nedrivningsomkostningerne.
Var nedrivningen ikke umiddelbart
forestående, ydes en passende erstat-
ning for afsavn. Den samlede erstat-
ning kan ikke overstige det beløb, som
erstatningen ville andrage, hvis den var
opgjort efter ovenstående bestemmel-
ser.

3.6.0

Forsikringen omfatter de usynlige
vand-, varme- og afløbsledninger, som

5.1

Udvidet rørskadeforsikring5

Forsikringen dækker ikke:
a. Svampeskader på træpæle eller
anden fundering af træ.

b. Svampeskader på bygninger - her-
under garager, carporte, skure,
lysthuse mv. - der ikke er opført på
muret eller støbt fundament eller
betonblokke.

c. Svampeskade på verandaer, terras-
ser, altaner, svalegange, planke-
værker, svømmebasinkanter og
stakitter eller lign. af træ.

d. Svampeskade på trægulve i kældre
og træværk på kældervægge.

e. Skader forårsaget af råd eller af
tømmersvampen, borebiller/rådbo-
rebille.

f. Angreb, der kun har indvirkning på
det angrebnes udseende.

g. Svampeskader på og i udragende
remender som ikke er inddækket.

4.2

Forsikringen dækker angreb af træ- og
murødelæggende svampe og insekter,
såfremt angrebet er konstateret og
anmeldt i forsikringstiden og indtil 3
måneder efter forsikringens ophør.
Såfremt forsikringen overgår til andet
selskab, ophører selskabets forpligtel-
ser  - for ikke anmeldte skader - straks
ved overgangen.

4.1

Svamp- og insektforsikring4

Erstatning til fri rådighed:
Såfremt erstatningen ikke fuldt ud
anvendes til retablering af det beskadi-
gede, foretages foruden fradrag for
værdiforringelse p.g.a. slid og ælde
også fradrag for nedsat anvendelighed.
Erstatningen kan ikke overstige bygnin-
gens dagsværdi umiddelbart før
skaden. Udbetaling af erstatningen for-
udsætter samtykke af de berettigede
ifølge samtlige adkomster og hæftelser,
der er tinglyst på ejendommen.

3.9.2

overfor selskabet dokumenteres, at
betingelserne for udbetaling er opfyldt.
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Erstatningen fastsættes på grundlag af
nyværdien og udgør det beløb, det
uden unødig forsinkelse vil koste at
reparere det beskadigede med samme
byggemåde på samme sted. Erstatnin-
gen kan i intet tilfælde baseres på
dyrere byggematerialer end de beska-
digede, eller på byggemateriale og byg-
gemetoder, der ikke er gængse på ska-
destidspunktet.

5.5

I ubeboede (uopvarmede) rum er det
en betingelse for tillægsforsikringens
dækning, at vandtilførslen er lukket, og
at rør og anlæg er tømt for vand.
Denne betingelse gælder dog alene i
det omfang sikrede disponerer over
disse rum.

5.4.1

Tillægsforsikringen dækker alle repara-
tioner af utætheder i de under stk. 5.1.
nævnte rørsystemer. Endvidere dækkes
de bygningsbeskadigelser, der er en
følge af disse reparationer. Forsikringen
dækker ikke skader, som er opstået
(konstateret) inden tillægsforsikringens
tegning.

5.3

Forsikringen dækker skader, der er
konstateret i forsikringstiden og indtil 1
måned efter forsikringens ophør.
Såfremt forsikringen overgår til et
andet selskab, ophører selskabets for-
pligtelser - for ikke anmeldte skader -
straks ved overgangen.

5.2

findes i de af ejendommens bygninger,
der er opført på muret eller støbt sok-
kel. Ved usynlige rør forstås rør, der er
indstøbt eller skjult under gulv, i kana-
ler, eller krybekældre, skunkrum og lig-
nende permanent lukkede rum.
Stikledninger i vand-, varme- og
afløbsinstallationer fra hovedledning i
vej og ind til nærmeste bygning er
omfattet, såfremt husejeren har ansva-
ret for ledningen. Endvidere omfatter
forsikringen varmtvandsbeholdere,
uanset hvorledes disse er anbragt.
Såfremt varmtvandsbeholderen er ind-
bygget, f.eks. i en kedel, er alene
varmtvandsbeholderen omfattet af for-
sikringen.

Forsikringen omfatter ikke indirekte
tab, herunder tab i form af øget forbrug
af energi, som følge af skade. Dog
dækkes tab i form af huslejetab m.v.
på de samme vilkår som er beskrevet
under pkt. D, hvis sikrede må flytte ud

6.3

Forsikringen omfatter ikke skade, der
er eller kunne være dækket af svampe-
og insektfprsikringen (pkt. 4) eller den
udvidede rørskadeforsikring (pkt. 5)
samt skader, som er undtaget under
disse punkter eller på forsikringen i
øvrigt.

6.2

Såfremt det fremgår af policen dækker
forsikringen fysisk skade på det forsik-
rede forvoldt af skadedyr.

6.1

Skadedyrsforsikring6

Såfremt det fremgår af policen at
denne dækning er tegnet, dækker for-
sikringen alene stikledninger og varmt-
vandsbeholdere, som er angivet i pkt.
5.1

Forsikringen dækker efter samme prin-
cip som angivet i pkt. 5.5, medmindre
andet fremgår af policen.

Stikledningsforsikring5.8

Forsikringen dækker, såfremt det frem-
går af policen, at denne dækning er
tegnet på samme vilkår som beskrevet
under pkt. 3 og 5, med undtagelse af
pkt. 5.5. Selskabet er berettiget til at
foretage fradrag i erstatningen efter de
regler, der fremgår af pkt. 3.1.2. Dette
gælder for såvel selve rørskaden som
følgeskaden på bygningen. Fradraget
kan maksimalt udgøre 10.000 kr.
(Indeksreguleret basis 1. april 1999. 

Rørskade uden nygaranti5.7

Ved varmtvandsbeholdere nedsættes
erstatningen med 10% af genanskaffel-
sesprisen pr. år udover 2 år eller behol-
derens anskaffelse som ny.
Såfremt det beskadigede ikke retable-
res, foretages i erstatningen fradrag for
slid og ælde. Erstatningen kan i
sådanne tilfælde max. udgøre omkost-
ningerne til etablering af en alternativ
rørinstallation.

5.6

Forsikringsbetingelser
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Hidtil kun een etage har været anvendt
til opholdsrum (enkelte rum måske til

7.3.2

Det bebyggede areal ved tilbygning
overskrider, hvad der står i policen.

7.3.1

Bygningsforandring
Sikrede skal give selskabet meddelelse,
hvis:

7.3

Forsikringen dækker ikke omkostninger
til konstatering af skader, medmindre
der efterfølgende viser sig en dæk-
ningsberettiget skade, eller omkostnin-
gerne er afholdt efter aftale med sel-
skabet.

7.2

Forsikringen dækker ikke skader, der
skyldes:

1. Fejlkonstruktion.
2. Materialefejl ved anvendte byg-
ningsdele.

3. Håndværksmæssige fejl, eller
4. Manglende vedligeholdelse.

7.1

Fællesvilkår for bygningsforsikring7

For skader, som er dækket af skade-
dyrsforsikringen gælder en selvrisiko på
2.500 kr. pr. skadesbegivenhed.

6.6

En skade, som skyldes skadedyr, opgø-
res i henhold til bestemmelserne i pkt.
3.

Dog gælder for skader i taget og/eller
tagetagen, at disse opgøres til
dagsværdi uden lovliggørelsesdækning.
Erstatningen kan ikke overstige
100.000 kr. pr. skadesbegivenhed.

6.5

Det er en forudsætning for forsikringen,
at sikrede straks indgiver anmeldelse til
selskabet og til offentlige myndigheder,
hvor dette er foreskrevet. Det er videre
en forudsætning, at sikrede giver sel-
skabet adgang til hos offentlige selska-
ber at indhente alle oplysninger om
nuværende og tidligere angreb af ska-
dedyr på ejendommen.

6.4

af den forsikrede bygning, som følge af
en skade, der dækkes på denne forsik-
ring.

Forsikringen dækker det på forsikrings-
stedet værende indbo og andre private
ejendele, som forsikrede ejer eller
bærer risikoen for. Forsikringen omfat-
ter ikke motorkøretøjer, campingvogne,
luft- og søfartøjer samt dele og tilbehør
hertil, medmindre andet er angivet.
Dog dækkes robåde, kanoer, kajakker
og dele hertil, såfremt de pågældende

Hvilke genstande er forsikret:1

IndboforsikringenC

Den særlige dækning under opførelse
gælder, til opførelsen er afsluttet, dog
max. 12 måneder fra policens dato,
medmindre anden aftale er truffet.

7.4.5

Forsikringstageren har pligt til at
underrette selskabet, når bygningen er
færdig til at blive taget i brug, hvoref-
ter præmieregulering finder sted.

7.4.4

Bygningen er forsikret mod
brandskade, stormskade, skade som
følge af skypumpe og nedbørsskade i
forbindelse hermed. Kummer og glas er
ikke omfattet af forsikringen før disse
er fastmonteret i bygningen.

7.4.3

De forsikrede bygninger, under opfø-
relse - inkl. materialer beroende på
byggepladsen og bestemt til umiddel-
bar indføjelse i bygningerne - er dæk-
ket for deres fulde værdi.

7.4.2

Bygninger er forsikret under opførelse,
hvis dette fremgår af policen. Der gæl-
der i såfald følgende særlige betingel-
ser:

7.4.1

Bygninger under opførelse:7.4

Hvis der på ejendommen foretages
installationer til udnyttelse af vedva-
rende energikilder, f.eks. sol-, jordvar-
me- og varmepumpeanlæg.

7.3.4

Over halvdelen af ejendommen fremti-
dig benyttes til erhverv.

7.3.3

erhverv) og der i kælder eller på loft
indrettes sådanne rum.

Forsikringsbetingelser
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Andre væsker, der strømmer ud:2.5.0

Nedstyrtning af luftfartøj.2.4.0

Tilsodning:
Forsikringen dækker tab eller beskadi-
gelse ved pludseligt opstået tilsodning
fra oliefyr og oliekaminer, der er tilslut-
tet skorsten.

2.3.0

Forsikringen dækker ikke:
� Skade som følge af slid, mangelfuld
vedligeholdelse, mekaniske fejl,
fejlmontering eller fejlkonstruktion. 

� Skade på maskiner og apparater,
der er mere end 12 år gamle. 

� Skade på maskiner og  apparater,
der er dækket af bygningsbrandfor-
sikringen. 

� Skader , der er omfattet af leveran-
dør- eller forhandlergaranti.

2.2.2

Forsikringen dækker tab eller beskadi-
gelse ved kortslutning i husholdnings-
apparater, hobbymaskiner, radio og
tvudstyr, herunder bånd- og pladespil-
lere, bånd, kassetter, plader og kom-
pakt disks, forstærkere, højttaleranlæg,
radioamatørudstyr, herunder Walkie-
talkies, radio, tv- og videoapparater
med tilbehør.

2.2.1

Kortslutning2.2

Brand, lynnedslag og eksplosion,
Forsikringen dækker ikke skade, der
alene består i svidning eller smeltning
af småhuller, f.eks. fra gløder fra
tobaksrygning eller pejs.
Forsikringen dækker ej heller skade på
genstande, der med vilje udsættes for
ild eller varme (f.eks. ved kogning,
strygning eller tørring) og derved kom-
mer i brand eller beskadiges.

2.1

Forsikringen dækker tab eller beskadi-
gelse ved:

Hvilke skader erstattes2

både har en længde på højst 3 m.
Påhængsmotorer er kun medforsikret,
hvis motorkraften ikke overstiger 3 hk.

Forsikringen dækker ikke:
� Skade, der skyldes, at forsikrede
selv har afbrudt strømmen. 

2.7.2

Forsikringen dækker:
� Skade på køle- og dybfrostvarer
som følge af en tilfældig strømaf-
brydelse til anlægget. Der dækkes
max. 2% af indboforsikringssum-
men.

� Forsikringen dækker endvidere
skade på selve køle- og fryseanlæg-
get, når skaden er en følge af en
dækningsberettiget skade på køle-
og dybfrostvarerne.

2.7.1

Dybfrostskade:2.7.0

Forsikringen dækker ikke:
� Skade på genstande udenfor byg-
ning.

� Skade som følge af oversvømmelse
fra hav, fjord, sø eller vandløb.

� Skade som følge af nedbør, som
trænger ind gennem utætheder og
revner, der ikke er en umiddelbar
følge af pludselig skade på bygnin-
gen.

2.6.2

Stormskade og oversvømmelse som
følge af voldsomt sky- eller tøbrud, når
vandet ikke kan få normalt afløb.

2.6.1

Stormskade:
Forsikringen dækker:

2.6.0

Forsikringen dækker ikke:
� skade som følge af frostsprængning
i lokaler, som forsikrede disponerer
over, medmindre årsagen er tilfæl-
digt svigtende varmeforsyning. 

� Skade opstået under påfyldning af
olietanke eller andre beholdere.

� Skade som følge af opstigning af
grund- eller kloakvand, medmindre
skaden skyldes voldsomt sky- eller
tøbrud. 

� Skade som følge af bygge- og repa-
rationsarbejder.

2.5.1

Forsikringen dækker skader, forårsaget
af vand, olie, kølervæske eller lign., der
pludseligt strømmer ud fra installatio-
ner, eller akvarier.

Forsikringsbetingelser
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� Glemte, tabte eller forlagte gen-
stande.

Ved simpelt tyveri, hvorved forstås
tyveri, der er begået, uden at voldeligt
opbrud af bygning kan konstateres,
eller tyveri begået udenfor bygning,
gælder tillige følgende særlige
begrænsninger:

2.8.6

Nedennævnte er undtaget fra dækning:
� Indbo, som er eller vil være dækket
på en sædvanlig familieforsikring.

� Penge, værdipapirer, smykker,
mønt- og frimærkesamlinger. 

� Motordrevne køretøjer, camping-
vogne, sø-og luftfartøjer, (bortset
fra de ovennævnte) eller dele hertil.

2.8.5

For så vidt angår særligt privat indbo,
hvorved bl.a. forstås antikviteter, male-
rier, kunstværker, ægte tæpper, ure,
kameraer, musikinstrumenter, forstær-
kere, højttalere, bånd- og pladespillere,
bånd, kassetter, plader, radio- og tvap-
parater, pelsværk, skind, våben og spi-
ritus, er der ikke dækning i udhuse og
garager.

2.8.4

For almindeligt privat indbo:
Maksimalt 5% af indboforsikringssum-
men må bero i udhus eller garage.

2.8.3

Forsikringen dækker skade eller tab
forvoldt ved tyveri og røveri. Røveri
foreligger, når de forsikrede genstande
fratages eller aftvinges ved vold eller
trussel om øjeblikkelig anvendelse af
vold.
Dækningen for tyveri er undergivet føl-
gende særlige begrænsninger:

2.8.2

Som indbrudstyveri anses tyveri,
begået ved indbrud i forsvarligt aflåst
bygning.

2.8.1

Tyveri:2.8.0

� Skade, der skyldes slid, mangelfuld
vedligeholdelse, fejlmontering eller
fejlkonstruktion.

� Skade på køle- og fryseanlæg, der
er mere end 12 år gamle.

� Skade der omfattes af garanti.

Indboforsikringen er udvidet med dæk-
ning for andre skader, forvoldt af en
lejer, når udlejning kan dokumenteres.

For denne dækningsudvidelse gælder
følgende betingelser:
� Der ydes alene dækning for skade,
der i relation til den forsikrede sker
pludseligt, uventet og utilsigtet.

� Skader som sker over et tidsrum og
ikke på et tidspunkt som f.eks.
vandskade fra dryp eller udsivning
og lignende skader regnes ikke for
pludselige skader.

� Forsikringen dækker ikke skader,
der sker under almindeligt brug
f.eks. ridser, skrammer, svidning,
tilsmudsning, stænk, spild af føde-
varer eller af væsker og lignende.

Dækningen ydes i øvrigt på de for ind-
boforsikringen gældende betingelser.

3.1

Lejerskadeforsikring3

Forsikringen dækker ikke:
� Hærværk på indbo, der ikke befin-
der sig i umiddelbar forbindelse
med den beskadigede bygning.

� Skade på forsikrede genstande, for-
voldt af en sikret person, eller af en
person med lovlig adgang til ejen-
dommen.

� Hærværk på særligt indbo, der
beror i udhuse eller garager.

2.9.2

Forsikringen dækker hærværk. Ved
hærværk forstås beskadigelse forvoldt
med forsæt i ondsindet hensigt.

2.9.1

Hærværk2.9.0

� Tyveri begået af de forsikrede,
medhjælp, logerende mv.

� Tyveri begået, mens ejendommen
er ubeboet, udlånt eller udlejet.

� Tyveri begået under opmagasine-
ring.

� Genstande af guld og sølv.
� Cykler.
� Søfartøjer, der i henhold til oven-
nævnte er medforsikret, dækkes
alene i perioden.

Forsikringsbetingelser
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Såfremt forsikringsstedet ikke kan
benyttes som følge af en skade, der
berettiger til erstatning efter denne
police, dækkes sikredes dokumenterede
rimelige merudgifter til ferie i et tilsva-
rende hus og i samme periode, såfremt
sikredes ferie er påbegyndt eller fore-
stående. Erstatningen ydes med indtil
kr. 1.500 pr. uge, dog højst med kr.
10.000 og/eller dokumenterede tab af
lejeindtægter og nødvendige udgifter til
ud- og indflytning samt opmagasine-
ring af forsikringstagerens private
indbo og rimelige udgifter til bevaring
og redning af de forsikrede genstande.

1.0

HuslejetabsforsikringD

Selskabet kan erstatte tabet ved at, 
� sætte beskadigede genstande i
væsentlig samme stand som før
skaden,

� godtgøre værdiforringelsen
� fremskaffe tilsvarende ting, eller
� betale kontant erstatning.

4.4

Elektriske husholdningsartikler og
hårde hvidevarer, der før skaden var
ubeskadigede erstattes med nedenstå-
ende procenter af genanskaffelsespri-
sen som ny på skadestidspunktet:

30 %8 -  år
ect. 

80 %3 - 4 år
90 %2 - 3 år

100 %0 - 2 år
ErstatningAlder

4.3

For andre ting, kan der foretages et
rimeligt fradrag for alder og brud,
mode, nedsat anvendelighed eller
andre omstændigheder.

4.2

Ting, der er indkøbt som nye, og som
er mindre end 1 år gamle erstattes med
genanskaffelsesprisen for tilsvarende
nye ting.

4.1

Skadeopgørelse ved indboforsikring4

For ovennævnte dækningsudvidelse for
lejerskadeforsikring gælder en selvri-
siko på kr. 500 pr. skade.

3.2

Forsikringen dækker ikke ansvar
� der ifaldes ved udøvelse af en i eller
på ejendommen dreven
virksomhed.

� for skade på ting, som sikrede har
til lån, leje, opbevaring, afbenyttel-
se, bearbejdning eller behandling,
har sat sig i besiddelse af eller har i
varetægt af anden grund. 

� for forurening af luft, jordbund eller
vand samt derved forvoldt skade på
ting, dog dækkes et sådant ansvar,
såfremt skaden er opstået uventet,
utilsigtet og ved et pludseligt uheld,

1.3

Forsikringen dækker det erstatningsan-
svar, sikrede efter dansk rets alminde-
lige regler om erstatningsansvar uden-
for kontraktsforhold, pådrager sig ved
beskadigelse af person eller ting, når
det til erstatningen forpligtende forhold
finder sted i forsikringstiden og vedrø-
rer ejendommen og dennes pasning.

1.2

Udover forsikringssummen dækkes
omkostninger, som med selskabets bil-
ligelse pådrages ved erstatningsspørgs-
målets afgørelse samt renter af erstat-
ningsbeløb, henhørende under forsik-
ringen.

1.1

Forsikringen dækker indtil:
5 millioner for personskade og
2 millioner for tingsskade ved en begi-
venhed.

1

HusejeransvarsforsikringE

Forsinkes udbedringen af skaden på
grund af forhold, som forsikringstage-
ren har indflydelse på, ydes ikke erstat-
ning for derved forårsagede udgifter
eller huslejetab.

1.3

Udbedres skaden ikke, eller genopføres
bygningen i anden skikkelse, ydes
erstatning kun for det tidsrum, der ville
være medgået til at sætte bygningen i
samme stand som før skaden.

1.2

Erstatning ydes i indtil 1 måned efter
skadens udbedring, dog højst 12 måne-
der efter skadens indtræden.

1.1

Forsikringsbetingelser
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Forsikringen træder i kraft på det i poli-
cen angivne ikrafttrædelsestidspunkt. 

Forsikringen er tegnet for en etårig
periode og er fortløbende, indtil den af
en af parterne skriftligt opsiges men
mindst en månedsvarsel til en forsik-
ringsperiodes udløb.

Forsikringen kan ligeledes men 1
månedsvarsel til den 1. i en måned
skriftligt opsiges mod betaling af et
gebyr på 50 kr. ( pr. 01.09.2005) pr.
police. Hertil kommer et gebyr på 500
kr. (pr. 01.09.2005) pr. police, såfremt
forsikringen opsiges inden for første
forsikringsår.  
Opsigelse af bygningsbrandforsikring
kan kun finde sted, når det godtgøres
at ejendommen er forsikret i et andet
selskab med koncession til bygnings-
brandforsikring uden forringelse af
panthaverens retsstilling.

Efter enhver anmeldt skade - bortset
fra bygningsbrand - er såvel forsik-

2.1

2.2

Forsikringens varighed:2

Forsikringen dækker ikke skader for-
voldt af hunde.

Hunde1

FællesvilkårG

Retshjælpsforsikringen dækker omkost-
ninger ved visse private retstvister.
Specificerede vilkår vedrørende denne
dækning hvor dækningsomfanget er
ens i alle selskaber, kan rekvireres hos
selskabet.

1.0

RetshjælpF

der ikke er en følge af, at sikrede
har tilsidesat de til enhver tid gæl-
dende forskrifter.

� skade forvoldt ved benyttelse af
motordrevet køretøj, bortset fra
motorredskaber under 5 hk, når
lovpligtig ansvarsforsikring for disse
ikke er eller skulle have været teg-
net.

Ejerskifte5

Indboforsikringen reguleres hvert år i
takt med det offentliggjorte
månedsprisindeks. Bygningsforsikrin-
gen reguleres hvert år i takt med det
offentliggjorte byggeomkostningsindeks
for enfamiliehuse.

Indeksregulering4

Betales præmien ikke efter 1. påkrav,
sender selskabet en skriftlig påmin-
delse om præmiebetalingen til forsik-
ringstageren. Denne påmindelse vil
bl.a. indeholde en opsigelse af forsik-
ringen, såfremt præmien ikke betales
inden 21 dage efter modtagelse af
påmindelsen. Påmindelsen fremsendes
tidligt 14 dage efter udløbet af den i 1.
påkrav angivne betalingsfrist.

Betales beløbet ikke rettidigt, således
at selskabet må erindre om betalingen,
kan selskabet beregne et ekspeditions-
gebyr, det opkræves sammen med
næste præmie. Selskabet er berettiget
til sammen med præmien - og udover
denne - at opkræve et inkassogebyr.

3.3

Forsikringstager betaler stempelafgift
samt udgifter ved indbetaling/opkræv-
ning af præmien.

3.2

Første præmie forfalder til betaling ved
forsikringens ikrafttræden og senere
præmier til de anførte forfaldsdage.
Påkrav om betaling sendes til eller afle-
veres på den betalingsadresse, som
forsikringstageren har opgivet. Ændres
betalingsadressen skal selskabet straks
underrettes.

3.1

Præmiens betaling:3

ringstager som selskabet indtil 14 dage
efter erstatningens betaling eller afvis-
ning af skaden berettiget til at opsige
forsikringen med 14 dages varsel.

For bygninger, der henligger forladt,
kan forsikringen af selskabet ophæves
med 14 dages skriftlig varsel.

Forsikringsbetingelser
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Voldgiftsmændene vælger, inden for-
retningen foretages en opmand, som i
tilfælde af uoverensstemmelser mellem
voldgiftsmændene træder til og inden
for grænserne af uoverensstemmelsen
træffer afgørelse om de punkter, om
hvilke der måtte være uenighed.

7.2

Såvel forsikringstageren som selskabet
er berettiget til at forlange skaden
opgjort af upartiske voldgiftsmænd, af
hvilken forsikringstageren vælger den
ene, mens selskabet vælger den anden.

7.1

Voldgift7

Når skaden indtræffer, er det en betin-
gelse for selskabets erstatningspligt, at
sikrede straks anmelder skaden til sel-
skabet og efter bedste evne bestræber
sig på at begrænse skadens omfang og
drager omsorg for, at de forsikrede
genstande beskyttes mod videre skade.
Rimelige udgifter til foranstaltninger,
der foretages for at afværge umiddel-
bart truende skade eller begrænse en
indtruffen skade, erstattes af selskabet.

I øvrigt må udbedring af skade ikke
finde sted, før selskabet har givet sit
samtykke hertil. Tyveri- og hærværks-
skade skal desuden straks anmeldes til
politiet. Ansvarsskader skal straks
anmeldes til selskabet, såfremt der rej-
ses erstatningskrav eller et sådant for-
modes at ville blive rejst. Anerkendelse
af erstatningspligt og godkendelse af
erstatningskrav må kun ske med sel-
skabets samtykke, og selskabet træffer
i øvrigt beslutning om sagens behand-
ling.

Anmeldelse af skade6

Afhændes de forsikrede bygninger,
ophører forsikringen, og det påhviler
forsikringstageren straks at underrette
selskabet om afhændelsen.
Forsikringen kan ikke overføres til den
nye ejer uden selskabets samtykke.
Skader konstateret indenfor 14 dage
efter ejerskiftet er dog omfattet af for-
sikringen, medmindre anden forsikring
er tegnet.

Er der opstået uoverensstemmelser
mellem forsikrede og selskabet om for-

Ankenævn9

Forsikringen er tegnet på grundlag af
de i begæringen meddelte oplysninger.
Indtræffer der forandringer i de forhold,
hvorom oplysning er meddelt i begæ-
ringen eller på anden måde ved forsik-
ringens tegning eller senere, skal dette
straks meddeles til selskabet, som da
træffer bestemmelse om, hvorvidt for-
sikringen kan fortsætte og i bekræf-
tende fald på hvilke vilkår. Forsikrings-
tageren skal bl.a. straks til selskabet
anmelde: flytning, ændring i risikofor-
hold og tegning af forsikring mod
samme fare andetsteds. 
Forsikringen er tegnet på grundlag af
oplysninger om de forsikrede bygnin-
gers bebyggede areal - herunder area-
let af nedgravede svømmebassiner - og
antal udnyttede etager samt anven-
delse helt eller overvejende til
beboelse.
Nybygninger, tilbygninger eller indret-
ning af opholdsrum i loft- eller kælder-
etagen samt forandring af bygninger-
nes anvendelse skal omgående anmel-
des til selskabet, således at dette kan
tage stilling til, på hvilke vilkår forsik -
ringen kan fortsætte.
Ny- og tilbygninger er under opførelsen
kun dækket, såfremt dette er meddelt
selskabet. Selskabet har ret til at lade
forsikringsstedet besigtige.

Risikoændring8

Hver af parterne betaler den af ham
valgte voldgiftsmand, mens udgifterne
til opmand deles lige mellem parterne.

7.5

Voldgiftsmændene foretager opgørelse i
nøje overensstemmelse med policens
bestemmelser og afgiver en skriftlig
redegørelse for beregning af tabet.

7.4

Kan voldgiftsmændene ikke enes om
valg af opmand, udpeges denne af
byretsdommeren i den retskreds, hvor
bygningen ligger.

7.3

Forsikringsbetingelser

Fritidshusforsikring
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Klager til Ankenævnet skal indsendes
på et særligt klageskema, der kan
rekvireres hos:

a.Selskabets hovedkontor og dets
assurandører.

b.Forbrugerrådet
c.Ankenævnets sekretariat.

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaardsgade 2
1572 København V.
Tlf. 33 15 89 00

sikringen, og fører en fornyet henven-
delse til selskabet ikke til et tilfredsstil -
lende resultat, kan forsikrede klage til:

Forsikringsbetingelser

Fritidshusforsikring
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