Udvidet rørskadeforsikring
- gør din husforsikring endnu bedre
Hvorfor vælge en udvidet
rørskadeforsikring?
Den udvidede rørskadeforsikring omfatter
alle husets skjulte rør. Skjulte rør kan ligge
gemt i gulve og vægge i årevis, og de fleste
kommer først i tanke om deres skjulte rør når
skaden er sket.
Vi skelner ikke mellem nye og gamle rør. Er
uheldet ude, og rørene brister, betaler vi de
fulde reparationsudgifter uanset rørenes
alder.

Eksempel 2
Dit toilet vil ikke skylle ud og stopper hele
tiden. Du ringer til din lokale kloakmand som
konstaterer at et kloakrør (ca. 10 m) er gået i
stykker/faldet sammen under din terrasse og
græsplæne. Du har desværre kun et toilet.
Forsikringen dækker:
- Udgift til tv-undersøgelse af kloakken
- Reparation af det skadede kloakrør
- Udgift til leje af toiletvogn indtil toilettet
virker igen
- Udgift til reetablering af terrasse og
græsplæne.

Dine stikledninger er inkluderet i den
udvidede rørskadeforsikring. Stikledninger er
de rør og ledninger (for eksempel kloakrør)
der løber under jorden på husejerens grund.

Eksempel 1
Du konstaterer at gulvet i dit badeværelse er
meget varmt selv om du har slukket for
gulvvarmen. Det bliver konstateret at der er
hul på et gulvvarmerør i badeværelset, og der
er fugtskader i gulve og vægge på to værelser
ved siden af badeværelset. Du har desværre
kun et badeværelse.
Forsikringen dækker:
- Reparation af gulvvarmen i badeværelse
samt reparation af klinkegulvet
- Reparation af gulve og vægge i de to
værelser
- Udgift til affugtning af fugtskaderne
- Udgift til leje af bad/toiletvogn mens
skaden udbedres.

Eksempel 3
Tirsdag aften kommer du hjem fra arbejde og
åbner hoveddøren. Du bliver mødt af en stor
sky af damp da du træder ind i entreen. Du
konstaterer at der er gået hul på et
fjernvarmerør under gulvet, og der er
strømmet flere tusind liter meget varmt
fjernvarmevand ud i hele huset i løbet af hele
dagen.
Forsikringen dækker:
- Reparation af det vandskadede hus
(løber op i flere hundrede tusinde kroner)
- Udgift til affugtning af hele huset
(tager flere måneder)
- Ekstra udgifter til genhusning indtil huset er
beboeligt igen.
Forsikringen dækker ikke:
- Ekstraregning for vandforbrug.
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