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Fritidshus
Betingelser 18M1 (ny)

Sommerhusforsikring 
Vilkår 44-2, januar 2017 

Emne

Fritidshus

Dækker ikke.

4.3 Stormskade mm./Vejrskade

Dækker skader på stakitter, plankeværker 
mv., der ikke er opført på muret eller støbt 
sokkel.

Skader på bygningsdele, opført uden 
muret eller støbt sokkel

Her kan du se de væsentligste forskelle mellem den gamle fritidshusforsikring og den nye. Summer og selvrisikobeløb
nævnt på den nye forsikring gælder i 2020.

I sammenligningsskemaet er indsat betegnelsen for afsnittet fra de nye betingelser, fx Elektronikskade.

Forbedringer er markeret med grøn     
Forringelser er markeret med rød
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Ingen særlig selvrisiko ved sky- og 
tøbrudsskader.

Dækker.

Dækker med op til 15.000 kr. Kan udvides 
med op til 150.000 kr. (beløbene indeks-
reguleres ikke).

Dækker.

Dækker ikke.

Dækker med indtil 10 % af forsikrings-
summen, dog maks. 48.583 kr.

Der gælder en selvrisiko på 5.000 kr. ved 
enhver skybrusskade.

Dækker ikke skader, når manglende ved-
ligeholdelse.

Sky- og tøbrudsskader,
selvrisiko

Pludselig skade

4.4 Glas og sanitetsskade

4.5 Insekt- og svampeskade

4.6 Rådskade

10. Indboforsikring for
fritidshus

Dækker ikke skade på glas.

Dækker ikke skader, når manglende vedlige-
holdelse.

Sikrede betaler 1/3 af udgiften til udbedring 
af skaden, dog min. 3.560 kr. 

Dækker ikke i garage og udhus.

Hobby drivhuse

Bygningsdele af træ

Råd på synlige dele

Simpelt tyveri

Dækker funktionsfejl og pludselig skade på 
elektriske apparater. 

Der gælder ingen særlig selvrisiko.

10.10 Elektronikskade

Dækker ikke.

Der gælder en selvrisiko på 1.085 kr. ved 
enhver skade.

Funktionsfejl og pludselig skade på 
elektriske apparater

Pludselig skade på elektriske
haveredskaber, selvrisiko

Dækker udgiften til en tilsvarende gulv-
belægning, når den er mindre end 10 år. 
Herefter benyttes afskrivningstabel.

5. Erstatning
Sikrede skal betaler 30 % af udgiften til ud-
bedring af skade, når gulvbelægning er
4 år eller derover.

Gulv, tæpper, vinyl- og laminatgulv
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