Pas godt på dit hus
med en husforsikring
Forsikringer til helårshus og fritidshus

Få en husforsikring,
der passer præcis til jeres
hus eller fritidshus
Boligen repræsenterer for de fleste af os en stor værdi – både økonomisk
og som familiens trygge base. Med en husforsikring er dit hus eller
fritidshus godt sikret i tilfælde af brand, storm, indbrud, hærværk eller
skybrud, der ofte er skyld i store skader, som kan være omfattende og
dyre at reparere.

Fordele ved husforsikringen
	Du kan vælge brandforsikring og den vigtige bygningskaskodækning,
der dækker skader efter fx skadedyr, storm, vandskade, indbrud og
hærværk.
	Ved større skader på hus eller fritidshus er vi fremme inden for en time.
	Husforsikringen dækker også udhuse og garager på op til 75 m2 i alt,
uden det koster dig ekstra.
	Du kan skræddersy din husforsikring ud fra en række tillægsdækninger.
	Hvis du har valgt en kaskodækning, så er du også sikret mod det
erstatningsansvar, du som husejer har, hvis andre kommer til skade på
din ejendom.
	Har du valgt kaskodækning og branddækning, dækker forsikringen også
skader ved bl.a. brand, tyveri og hærværk af byggematerialer, der endnu
ikke er monteret.
	Husforsikringen dækker 50 % af kosmetiske forskelle, fx udskiftning
af misfarvede fliser efter en skade. Du skal blot have valgt glas- og
kummedækning eller rør- og kabeldækning.
	Husforsikringen dækker genhusning i op til 18 måneder.
Du er altid velkommen til at kontakte din lokale rådgiver og få et konkret
tilbud på din husforsikring. Naturligvis helt uforpligtende. Du kan også få et
tilbud på en særlig forsikring til dit kolonihavehus.

Er indboet i
fritidshuset forsikret?

Du er selv med til at
bestemme prisen

Som noget særligt kan du hos Privatsikring supplere fritidshus
forsikringen med en indbodækning. Så er alt dit indbo dækket,
ligesom i dit normale hjem. Forsikringen dækker nemlig alle private
ejendele, som normalt hører til i et fritidshus, herunder også cykler.

Prisen på din forsikring afhænger blandt andet af, hvilken s tørrelse
selvrisiko du ønsker. Vælger du en høj selvrisiko, skal du betale en
større andel af skaden selv, men får til gengæld forsikringen billigere.
Foretrækker du også at få erstattet mindre skader, kan du vælge en
selvrisiko på helt ned til 0 kr.

Skræddersy husforsikringen til dine behov
Vælg mellem en række tilvalgsdækninger, så du får den
forsikring, der sikrer dit hus eller fritidshus bedst.

Glas- og kummedækning
Få dækket skader på blandt andet vinduesglas, toiletkummer,
håndvaske og badekar og glaskeramiske kogeplader.

Svampedækning
Dækker udgifter til reparationer, hvis træødelæggende svampe
har forvoldt direkte skade på træ eller murværk i huset.

Rør- og kabeldækning
Få refunderet udgifter til at finde og reparere skader på skjulte
vand-, varme-, olie- og afløbsrør i huset – og få også dækket
eventuelle følgeskader på gulve og vægge.
Derudover kan du udvide din fritidshusforsikring med disse
dækninger:

Udvidet vandskade (kun for helårshus)

Udvidet svampedækning

Vælger du Udvidet vandskade til din husforsikring, er du også
dækket, når det fx drypper fra synlige rør, eller når vand stiger
op i huset, selvom der ikke er tale om skybrud.

Med en udvidet svampedækning har du også dækning, hvis
skaderne skyldes råd i træet.

Indbodækning

Insektdækning

Du kan også få dækket det indbo, du normalt har i fritidshuset,
herunder cykler.

Dækker skader på dine bygningers træværk efter angreb fra
træødelæggende insekter. Hvis det er husbukke, der angriber
træværket, dækker vi også bekæmpelse af disse.

Plusdækning – tilvalg til indbodækningen

Stikledningsdækning
Dækker reparation af skader på de rør, kabler og ledninger,
som fører fra huset og ud til hovedledningen.

Plusdækningen giver dig erstatning ved pludselige og uventede
skader på dit indbo i dit fritidshus. Hvis du udlejer dit fritidshus,
giver plusdækningen dig også dækning for hærværk og tyveri
begået af lejer.

Forsikringsselskabet
Privatsikring A/S
Gammel Kongevej 60
1790 København V
Telefon 70 11 17 07
www.privatsikring.dk

Køb forsikringer af en,
der kender dig. Kontakt din
lokale rådgiver og hør mere om,
hvordan vi bedst sikrer
dig og din familie.
Du kan også læse mere på

privatsikring.dk
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