Husforsikring
- Din tryghed for familiens base
En villaforsikring er din sikkerhed hvis uheldet er
ude, og der sker noget med huset.
Forsikringsbehovet er forskelligt fra hus til hus.
Derfor er en villaforsikring hos os altid sammensat særligt til din bolig og dine behov. Hos os får
du ikke en standardforsikring.
En brandforsikring er ikke lovpligtig. Men hvis der
er gæld i din ejendom, stiller banken og realkreditinstituttet krav om at ejendommen er brandforsikret.
FORDELE
1. Du kan tilpasse selvrisikoen til dine behov og
ønsker.
2. Dit hus er som standard forsikret til værdien af
et nyt tilsvarende hus.
3. Du kan sammensætte din dækning, så den passer til henholdsvis dit hus, udhus og garage.
Desuden dækker vores villaforsikring også enkelte hvidevarer i tilfælde af en skade.

Dit hus skal have den rigtige forsikring
Dit hus og dine behov er unikke. Derfor bestræber
vi os på altid at besøge dig i dit hjem.
Sammen kan vi se på huset og gennemgå mulighederne. På den måde giver vi dig den bedste
rådgivning.
På den måde er du sikker på at få de dækninger
der passer til dit hus og der hvor du bor.

Sammensæt din forsikring
Bygningsbrand
- Brand
- Lynnedslag
- Kortslutning
Anden bygningsbeskadigelse
- Storm, snetryk, tø- og skybrud
Glas og sanitet
- Toiletter, håndvaske, vinduesruder og keramiske
kogeplader mv. (dog ikke punkteret rude)
Skadedyr
- Mus, rotter og andre skadedyr der ødelægger
elinstallationer, gnaver i træværk og lignende
Svamp og insekt
- Skader forvoldt af aktive svampe eller insekter
på træ- og murværk
Råd
- Dækning på træværk ved råd (dog skal bæreevnen være svækkede, og de mest udsatte bygningsdele er ikke omfattet – se undtagelser i forsikringsbetingelserne)
Udvidet vandskade
- Nedbør der trænger ind i bygningen
- Opstigning af kloak og grundvand der
trænger ind i bygningen
- Fygesne
- Udsivning fra faste installationer, for eksempel
akvarier og beholdere over 20 liter
Rørskader
- Skader foresaget af rør der er skjulte, for eksempel stikledninger ind til huset
Solceller
- Drifttab i op til et år
Kosmetiske forskelle
- Dækning af kosmetiske forskelle mellem erstattede og ubeskadigede skabslåger, bordplader og
gulve i samme rum samt 50% dækning af ubeskadigede klinker, i forbindelse med en rørskade.
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