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Danske sommerhuse er et udsat mål for
indbrudstyven
Sommerhussæsonen er forbi. Men tyven
holder ikke fri, bare fordi vejret er blevet
lidt køligere. Hele 23 % af de danske
sommerhusejere har nemlig haft indbrud og
39 % frygter, at tyven skal besøge lige
netop deres sommerhus. Det viser en ny
undersøgelse foretaget af Gallup for
Gjensidige Forsikring.

sig selv mod unødvendige udgifter. Når vi er ude
for sæsonen, fra d. 1. september til d. 31. maj,
og man ikke beboer sommerhuset, skal man
huske at rykke grill, græsslåmaskine og andre
værdier indenfor eller i et aflåst skur. Glemmer
man det, er der desværre ikke hjælp at hente
hos forsikringen, hvis tingene bliver stjålet,”
fortæller Kim Rud-Petersen.

Selv om solen ikke længere står så højt på
himlen, og aftenerne bliver mørkere og mørkere,
så forsvinder bekymringen og risikoen for
indbrud
i
sommerhuset
ikke.
Det
er
konklusionen, efter Gjensidige Forsikring har
spurgt de danske sommerhusejere, om de har
haft indbrud eller frygter at få det. 39 % svarer
nemlig, at de frygter indbrud i sommerhuset.

Stor vilje til at forhindre tyveri
Heldigvis har langt de fleste fundet ud af, at man
skal gøre en indsats for at forhindre tyveri.
Undersøgelsens resultater viser nemlig også, at
mange af de danske sommerhusejere er villige
til at gøre et stort arbejde, for at besværliggøre
tyvens virke.

”De mange indbrud i sommerhusene, viser
netop, hvor vigtigt det er at sikre sine værdier
både i løbet af sommerhussæsonen, og når den
er
overstået,”
siger
Kim
Rud-Petersen,
Koncerndirektør, Nordic i Gjensidige Forsikring.
Forsikring er fremmedord for mange
Frygten for at få besøg af tyven, har dog ikke
fået
danskerne
til
at
nærlæse
deres
forsikringsvilkår. Blot 36 % af danskerne ved
nemlig hvordan, de er stillet, hvis de får stjålet
grillen eller havemøblerne fra ferieboligen.
”Vi ved godt, at forsikring ikke er det mest
ophidsende emne. Men det er altså let at sikre

Hele 52 % af de danske sommerhusejere fjerner
værdifulde ting, når huset ikke er beboet, og 49
% har allieret sig med naboerne i en såkaldt
nabohjælp, mens 7 % har tyverialarm. Og det
kan være essentielt at gøre noget selv, for det er
ikke alle tilfælde af tyveri, som forsikringen
dækker.
”Det glæder os, at så mange af de danske
sommerhusejere forbereder sig på efteråret og
vinteren, ved at sikre de værdifulde ting i
sommerhuset. Vi opfordrer derfor til, at man
supplerer de gode tiltag, der gør livet svært for
tyven, med at få helt styr på, hvordan
forsikringen dækker, hvis man skulle være
uheldig,” lyder det fra Kim Rud-Petersen.
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