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Din indkomst bestemmer, om du har
ejerskifteforsikring
Det kan være helt essentielt at sikre sig
mod skjulte fejl og mangler i forbindelse
med boligkøb. Alligevel har blot 19 % af de
danske
boligejere
tegnet
en
ejerskifteforsikring.
Især
lavtlønnede
vælger ejerskifteforsikringen fra. Det viser
en ny undersøgelse foretaget af Gallup for
Gjensidige Forsikring.

”Vi har for nyligt set flere historier, der
bekræfter, hvor vigtig ejerskifteforsikringen er.
Derfor må vi simpelthen råbe vagt i gevær, når
det viser sig, at det især er de lavtlønnede, der
fravælger at sikre sig mod de usynlige skader.
Det er ikke bare for at være forsigtig, man skal
tegne den,” lyder det fra Kim Rud-Petersen, der
samtidig uddyber:

Blot hver tiende danske boligejer med en årlig
husstandsindkomst på under 400.000 kroner,
har tegnet ejerskifteforsikring. Det viser en ny
undersøgelse fra Gallup foretaget for Gjensidige
Forsikring. Det kan være forbundet med stor
risiko, hvis man pludselig opdager skjulte fejl og
mangler, der ikke er oplyst i forbindelse med
boligkøbet.

”Det er for at undgå, at ens økonomi skal falde
helt fra hinanden, hvis eksempelvis en større
skade gør familiens hus ubeboeligt. For har man
ikke tegnet ejerskifteforsikringen, så kan man
hurtigt stå med en usælgelig og ubeboelig bolig,
og en regning på op mod en million kroner, for
at gøre boligen beboelig igen.”

”Det her er en udvikling, der ganske enkelt må
stoppes. Det kan hive tæppet væk under en hel
familie, hvis skader på huset opdages for sent,
og
man
har
undladt
at
tegne
en
ejerskifteforsikring,” siger Kim Rud-Petersen,
koncerndirektør, Nordic Gjensidige Forsikring.
Mange udgifter ved boligkøb – men glem nu
ikke at sikre familiens fremtid
Alle der har været gennem et boligkøb ved, at
det er forbundet med mange udgifter. Derfor kan
det virke uoverskueligt at have overblik over,
hvad der er nødvendigt at investere i.
Ejerskifteforsikringen har måske ingen effekt lige
umiddelbart, når man skal sætte underskriften
på en købsaftale. Det er i det lange løb, at den
virkelig kan vise sig at være ganske værdifuld.

Hver tredje har haft brug for
ejerskifteforsikringen
For at understøtte nødvendigheden af at forsikre
sig mod skjulte fejl og mangler, viser
undersøgelsen desuden, at hele 31 % af de
danske boligejere har haft brug for forsikringen.
”Når vi ser, at så mange har gjort brug af deres
ejerskifteforsikring, så bekræfter det vores
billede af, at det virkelig er nødvendigt for
boligkøbere at tegne forsikringen. Man kan stille
sig selv det spørgsmål, om det er det rette valg
at spare lidt penge i forbindelse med boligkøbet,
i stedet for at sikre familien mod ekstraordinært
store
udgifter
fremadrettet,”
lyder
det
afsluttende fra Kim Rud-Petersen.
Yderligere information
Kommunikationschef Trine Andrup,
mobil +45 27 52 51 06
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