
Kundenummer:
Policenummer:

1301756
5147514

Vorupør Klit
c/o Per Jespersgaard
Klokkedoj 17, Horne
6800 Varde

Hovedforfald
Ikrafttrædelsesdato
Seneste ændringsdato

01. september
01. september 2010
01. september 2010

Forsikringspolice for
Fritidshusforsikring

. Forsikringen overtages i henhold til forsikringstagers begæring og de til enhver tid gældende
vedtægter og tariffer.

Litranummer 1

Forsikringssted 27 i rn.ft,
Vorupør Klit
7700 Thisted

Virksomhedsart Ejertorening

Forsikringen omfatter 218 stk. sommerhuse indtil 90 kvm. Beliggende i bebyggelsen Vorupør
Klit, Vorupør.

Hvert hus er forsikret for en indbosum på 163.338 kr. (indeksreguleret
basis 2010).

Forsikringsform Nyværdi

Dækningsomfang
Bygningsforsikring

Svamp- og insektforsikring

Huslejetabsforsikring

Husejeransvar

Retshjælp

Der er ikke tegnet udvidet rørskadeforsikring

Th isted Forsikring g/s' Thyparken 16 . 7700 Th isted . Tlf: 9619 4500 . Fax: 9791 0115 . CVR: 31 00 75 18



Betingelser Fritidshusforsikring

Øvrige oplysninger Det er noteret at sikrede ikke har fradragsret for indgående
merværdiafgift for de forsikrede.

Klausuler

* Flerårig tegning:
Forsikringsaftalen er - mod rabat - indgået for en 5 årig periode med udløb 01.09.2013.

Forsikringstageren kan opsige forsikringen til forsikringens hovedforfald før ovennævnte dato
mod at tilbagebetale den modtagne rabat.

Efter udløb af perioden overgår policen til ny tilsvarende periode på de samme vilkår.

Selskabets adgang til opsigelse er som angivet i forsikringsbetingelserne.

* Dækning under opførelse/ombygning:

Det er noteret, at forsikringen dækker under opførelse/ombygning, selvrisiko kr. 1.500 pr.
skadebegivenhed.

* Vedr. Klitrosevej 40, Vorupør

Skader der sker på eller i forbindelse med eternittag over udestue er, på grund af konstruktionsfejl,
undtaget af forsikringsdækningen, ligesom insekt- og svampeskader ikke er omfattet af
forsikringen, idet huset er meget misligeholdt, og mange steder er der påbegyndende nedbrydning.
Vinduespartier og træbeklædning er endvidere ikke friholdt af terræn.

Stempelafgiften berigtiges efter stempelloven paragraf 70.

Policen er udstedt: Thisted den 23. august 2010

Forsikringsselskabet "Thisted Amt" g/s Sagsbehandler
Gitte Rasmussen
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