Dækningsskema – J

Side 39

Stikledning
Utæthed i stikledninger m.m.
(Det står i policen, hvilke forsikringer der er valgt)

af 46

3

Dækker

÷

Dækker ikke

Forsikringen dækker den direkte skade på det forsikrede i følgende tilfælde:

3

x

Utæthed i de rør, der ligger i jorden, til vand-, varme-, gas-, olieinstallationer og skade som følge heraf.

x

Fejl i el- og tv-kabler der ligger i jorden.

x

Utæthed på de afløbsinstallationer, der ligger i jorden, som medfører funktionssvigt og/eller skade på bygning. Desuden utæthed, som en
tv-inspektion klassificerer som en fejlklasse 3 eller derover 1.

Det er en forudsætning, at forsikringstager* har vedligeholdelsespligten. Ligger stikledninger uden for forsikringsstedets* grund, er de omfattet
til hovedledning. Fællesledninger er omfattet for den del som forsikringstager selv har vedligeholdelsespligten for.
I forbindelse med en dækningsberettiget skade, dækker vi også, efter forudgående aftale, rimelige og nødvendige udgifter til opsporing af
utæthed/fejl og omkostninger til udbedring og istandsættelse.

Forsikringen dækker ikke følgende:

÷

x

Skade på eller fra rør og elkabler, som ligger i ejendommens bygninger regnet fra udvendig side af fundamentet.

x

Skade på eller fra drænrør, boringer, tanke og faskiner herunder rør i disse.

x

Følgeskader* i form af svamp og råd.

x

Skade som er konstateret og anmeldt efter forsikringen er ophørt.

x

Tabet af selve væsken/afgifter.

1Fejlklasse

1 og 2 er mindre fejl, som er uden væsentlig betydning for installationens funktion. Fejlklasse 3 og 4 er fejl, som medfører, at
funktionen er væsentlig nedsat eller blokeret.

Husforsikringen omfatter følgende genstande:

3

Ejendommens bygninger, herunder carporte, drivhuse, udhuse og lignende inkl.
fundamenter og pilotering. Havemure og hegn, som er opført på murede eller støbte
fundamenter over terræn.
Nedstøbte svømmebassiner, svømmebassiner der er specielt beregnet til nedgravning
og bassiner der er fast tilknyttet ejendommens vand-, afløbs- og/eller elinstallation,
ekskl. tildækninger af en hver art.

3

Sædvanligt bygningstilbehør og faste installationer, f.eks. varmeanlæg, elektriske
installationer, hårde hvidevarer, flagstænger, antenner og markiser.
Forsikringen omfatter ikke gulvbelægning, herunder tæpper, der enten ikke er limet
fast til- eller lagt på et underlag, der kan betragtes som færdigt gulv.

3

Glas, spejle og erstatningsmateriale for glas/spejle, når de er bygningsdele;
glaskeramiske kogeplader; glas i ovne; porcelænskøkkenvaske; wc-kummer og
cisterner; bideter; håndvaske; spabade; badekar samt glas og erstatningsmaterialer for
glas i brusenicher og -kabiner.

3
3

Haveanlæg herunder træer, buske, planter, belægninger, havebassiner og
haveskulpturer. Hegn som er opført med nedgravede stolper.
Byggematerialer på forsikringsstedet*, der er bestemt til indføjelse i bygning under
opførelse*.

Husforsikring HU 1703

Særligt for Stikledning

Dækningsskema – K

Side 40

af 46

Skjulte rør og kabler

3

Dækker

(Det står i policen, hvilke forsikringer der er valgt)

÷

Dækker ikke

Forsikringen dækker den direkte skade på det forsikrede i følgende tilfælde:

3

x

Utæthed i skjulte rør og skade som følge heraf og fejl på skjulte el-varmekabler, som findes i ejendommens bygninger regnet fra udvendig
side af fundamentet. Utæthed i rør i solfangere, der er monteret på taget af en bygning der er omfattet af forsikringen.

x

Skjulte rør og el-varmekabler er rør og kabler, der er indstøbt eller skjult under gulv, i kanaler eller krybekældre, i vægge, skunkrum eller
lignende, men ikke kedler, beholdere, tanke eller rørene i dem.

x

Rørinstallationer inkl. slanger bag hårde hvidevarer betragtes kun som skjulte, når der er tale om indbyggede hårde hvidevarer. Med
indbygget menes, at kun betjeningsfronten er tilgængelig/frigjort/synlig.

I forbindelse med en dækningsberettiget skade dækker vi også, efter forudgående aftale, rimelige og nødvendige udgifter til opsporing af
utæthed/fejl og omkostninger til udbedring og istandsættelse.

Forsikringen dækker ikke følgende:

÷

x

Skade ved frostsprængning* og vandskade som følge af det.

x

Skade som er konstateret og anmeldt efter forsikringen er ophørt.

x

Tabet af selve væsken/afgifter.

Husforsikringen omfatter følgende genstande:

3

Ejendommens bygninger, herunder carporte, drivhuse, udhuse og lignende inkl.
fundamenter og pilotering. Havemure og hegn, som er opført på murede eller støbte
fundamenter over terræn.
Nedstøbte svømmebassiner, svømmebassiner der er specielt beregnet til nedgravning
og bassiner der er fast tilknyttet ejendommens vand-, afløbs- og/eller elinstallation,
ekskl. tildækninger af en hver art.

3

Sædvanligt bygningstilbehør og faste installationer, f.eks. varmeanlæg, elektriske
installationer, hårde hvidevarer, flagstænger, antenner og markiser.
Forsikringen omfatter ikke gulvbelægning, herunder tæpper, der enten ikke er limet
fast til- eller lagt på et underlag, der kan betragtes som færdigt gulv.

3

Glas, spejle og erstatningsmateriale for glas/spejle, når de er bygningsdele;
glaskeramiske kogeplader; glas i ovne; porcelænskøkkenvaske; wc-kummer og
cisterner; bideter; håndvaske; spabade; badekar samt glas og erstatningsmaterialer for
glas i brusenicher og -kabiner.

3
÷

Haveanlæg herunder træer, buske, planter, belægninger, havebassiner og
haveskulpturer. Hegn som er opført med nedgravede stolper.
Byggematerialer på forsikringsstedet*, der er bestemt til indføjelse i bygning under
opførelse*.

Husforsikring HU 1703

Særligt for Skjulte rør og kabler

