Bygningsforsikring

Med en Bygningsforsikring i
Gjensidige er du godt sikret
mod de fleste skader.
Forsikringen kan indeholde
dækning for:

Bygningsbrand

Anden bygningsbeskadigelse

•
•
•
•

• Tilfældig udstrømning af vand m.m. fra bygningens
rørinstallationer
• Vandskade som følge af sky- eller tøbrud
• Frostsprængning
• Snetrykskade
• Stormskade og nedbørsskade if. hermed
• Væltede eller nedstyrtede genstande
• Påkørsel
• Indbrudstyveri
• Opbrydning af lukkere

Brand, direkte lynnedslag og eksplosion
Sprængning af dampkedler og autoklaver
Skade som følge af nedfaldne luftfartøjer eller dele herfra
Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt anlæg til
rumopvarmning
• Tørkogning af kedler

Følgeudgifter
• Begrænsning af skade, redning og bevaring
• Oprydning efter skade dækkes med 10 % af den skadede
bygnings nyværdi, minimum 1.250.000 og maksimalt
3.120.000 (2014)
• Udvidet oprydningsdækning Vælges ved behov for større
dækningssum
• Forurenet jord m.m. Nødvendige udgifter til oprydning,
oprensning m.m. af jord m.m. er dækket med indtil
1.870.000 (2014)
• Udvidet jorddækning Vælges ved behov for større
dækningssum
• Lovliggørelse af bygning ved myndighedskravmed indtil 15
% af den beskadigede bygnings nyværdi
  

El-skade

Husejeransvar
• Husejers eller brugers erstatningsansvar ved skade på
andre personer og deres ting

Løsøre til ejendommens drift
• Sædvanligt tilbehør og materiale, der anvendes til
ejendommens drift og som befinder sig i en egentlig
bygning. Forsikringen dækker med indtil 250.000 kr. (2014)
• Udvidet løsøre til ejendommens drift Vælges ved behov
for større dækningssum

Svamp og insekt
• Skader forårsagt af svamp og insekter

• Skade på bygningens faste el-installationer forårsaget af fx
kortslutning, induktion eller overspænding

Rør- og stikledning

Beskadigelse på byggeprojekter

Glas

• Ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejde med en
sum på op til 625.000 kr. (2014)
• Sikrer både bygherre, entreprenører og underentreprenører
• Brand-og stormskadedækning iht. AB92

• Brud på glas, der måler under 5 m2
• Brud på keramiske kogeplader
• Udvidet glasdækning: Vælges ved behov for dækning på
glas, der er større end 5 m2

Huslejetab

Sanitet

• Dokumenteret huslejetab ved dækningsberettiget skade
• Lejeudgifter til tilsvarende lokale i den tid, hvor lokalet er
uanvendeligt efter skaden
• Huslejetab erstattes med indtil 2.500.000 kr. (2014)
• Udvidet huslejetabsdækning Vælges ved behov for større
dækningssum

• Brud på sanitet

• Skader på skjulte rørinstallationer og stikledninger

Låseomstilling
• Udgifter til omstilling af låse og genfremstilling af nøgler
som følge af indbrudstyveri’

Pludselig skade
• Pludselig skade hvor udefrakommende årsag og
skadevirkning sker samtidig herunder fjernelse af graffiti.
Forsikringen dækker med indtil 250.000 kr. (2014)

Skilte og lysstander
• Lysstandere opstillet på offentlige gangarealer
• Skilte som er monteret på deres blivende plads
• Forsikringen dækker op til 12.500 kr. (2014) pr. stander eller
skilt pr. skade

Ring til os på
70 10 90 09
eller se mere på
gjensidige.dk

