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Med dette produktark får du et overblik over dækningerne på vores forsikring. Produktarket er ikke en
fuldstændig beskrivelse af hvad og hvordan forsikringen dækker, og det tager ikke hensyn til dine individuelle
behov og ønsker. Det er din police og dertilhørende forsikringsbetingelser, som udgør den endelige aftale med
os. På www.gjensidige.dk kan du altid se forsikringsbetingelserne for vores forsikring.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Bygningsforsikringen indeholder både de traditionelle dækninger og mulighed for en række relevante
tilvalgsdækninger

Hvad omfatter forsikringen?

Tilvalgsdækninger

Alle bygninger, anlæg og genstande der
er valgt dækket og nævnt i policen,
herunder
! Elinstallationer
! Fast bygningstilbehør
! Andet sædvanligt tilbehør, herunder
hjertestartere
! Brand-og tyverialarmeringsanlæg
! Flagstænger, haveanlæg m.m.
! Fastmonterede baldakiner og faste
overdækninger
! Kunstnerisk udsmykning
! Skorstene, siloer m.m.
! Lysstandere og skilte
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Hvad dækker den?
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Bygningsbrand og el-skade
Anden bygningsskade, herunder
Storm
Tilfældig udstrømning af vand
Udsivning fra skjulte rør
Sky- eller tøbrud
Frostsprængning
Snetryk
Indbrudstyveri
Påkørsel
Væltende eller nedstyrtende
genstande
! Låseomstilling
! Husejeransvar
! Følgeudgifter som huslejetab,
lovliggørelse, jord m.m.

Stikledning og rørskade
Svampe- og insektskader
Glas og sanitet
Anden pludselig skade
Udvidet vandskade
Udvidet glas
Individuel tilpasning af
forsikringssummer

Hvad dækker den ikke?
" Oversvømmelse fra hav, fjord, sø
eller vandløb
" Krig eller krigslignende tilstande
" Jordskælv eller andre
naturkatastrofer
" Skade som følge af fejlkonstruktion,
materialefejl eller forkert udførelse
" Manglende vedligeholdelse
" Driftstab eller andre indirekte tab

Er der nogen begrænsninger i
dækningen?
#
#
#

Standard selvrisiko på anden
pludselig skade
Selvrisiko ved sky-eller tøbrudsskade
Selvrisiko ved vand- og/eller rør- og
stikledningsskader når installationer
er mere end 30 år gamle

Hvor er jeg dækket?
! Iht. police og forsikringsbetingelser på forsikringssteder nævnt i policen i DK

Hvilke forpligtelser har jeg?
•
•
•
•
•

Du skal afgive korrekte oplysninger ved forsikringens tegning
Du skal sikre dig, at oplysningerne i din police er korrekte og at disse er i overensstemmelse
med det der er aftalt
Du skal give besked og få accept, hvis der sker ændringer i risikoen
Du skal holde de forsikrede bygninger og anlæg i god stand
Du skal straks anmelde skader

Hvornår og hvordan betaler jeg?
•
•
•
•

Du skal betale forsikringen første gang i forbindelse med at den træder i kraft
Senere betalinger forfalder på de aftalte forfaldstidspunkter
Du bestemmer selv, om du ønsker at fordele betalingerne og betale hver måned, eller om du vil
nøjes med at betale én gang om året
Ønsker du at betale hver måned, skal betalingen ske via Betalingsservice. Ved betaling én
gang om året er det også muligt at betale via indbetalingskort

Hvornår starter og slutter dækningen?
•
•

Forsikringen starter på den dato vi har aftalt
Forsikringen gælder frem til den udløbsdato vi har aftalt

Hvordan opsiger jeg aftalen?
•
•
•

Forsikringen kan opsiges med en måneds varsel til hovedforfaldsdato
Indtil en måned efter afslutning af en skade kan du opsige forsikringen med 14 dages varsel
Ved ændringer i forsikringsaftalen kan du opsige forsikringen indtil 14 dage efter at du har
modtaget besked om ændringen

