Udvidet vandskade
- gør din husforsikring endnu bedre
Hvorfor vælge en udvidet
vandskadedækning ?
Udvidet vandskade er en tillægsdækning som
blandt andet dækker skader efter vand der
trænger ind i huset, for eksempel nedbør eller
fygesne, opstigning af kloak- eller grundvand
(også når der ikke er skybrud) samt udsivning
fra for eksempel radiatorer.

Eksempel 2
Din radiator i stuen er blevet utæt ved udluftningsventilen og har lavet en vandskade på
dit trægulv som nu er ødelagt.
Forsikringen dækker:
- Skaden på gulvet
Forsikringen dækker ikke:
- Reparation af radiatoren

Vi dækker også dit tab af vand, olie eller kølervæske i forbindelse med en rørskade som
er dækket af forsikringen.
Du skal være opmærksom på at vandskaden
oftest er dækket, mens årsagen til skaden
ikke vil være dækket.
For at forklare det giver vi dig her fire eksempler på hvordan en udvidet vandskadedækning vil dække i tilfældet af en vandskade.

Eksempel 3
Det drypper ned med vand i stuen, og loftet er
ødelagt. Du finder ud af at to tagplader er revnet, og vandet er trukket ind igennem disse
revner.
Forsikringen dækker:
- Reparation af loftet
Forsikringen dækker ikke:
- Udskiftning af tagpladerne

Eksempel 1
Du opdager at hele den ene side af din kældervæg er opfugtet, og der ligger vand på
klinkegulvet. Der har ikke været skybrud i
området, men det har regnet meget igennem
de seneste dage. Du finder ud af at årsagen til
skaden er at omfangsdrænet ikke virker som
det skal.

Eksempel 4
Du har haft en rørskade som er blevet udbedret. Et par måneder senere får du en ekstra
regning fra vandværket på 10.000 kr. da der
er mistet meget vand inden skaden blev opdaget.

Forsikringen dækker:
- Reparation af kældervægge og udtørring af
eventuelle fugtskader

Forsikringen dækker:
- Ekstraudgiften til vand i forhold til dit normale forbrug.

Forsikringen dækker ikke:
- Reparation af omfangsdrænet
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