Dækningsskema

Stikledning

A. Forsikringen dækker

Utætheder eller fejl, som bevirker funktionssvigt, på skjulte udvendige
• Stik- og forsyningsledninger for gas-, vand-, varme- og afløbsinstallationer med tilhørende brønde, egen vandboring samt rør ----tilhørende udendørs swimmingpool, spa, boblebad og lignende.
• Ledninger og slanger til jordvarmeanlæg.
• Kabler til el, bredbånd, tv, telefon, eller lignende.

Skader, som sker og anmeldes i forsikringstiden, ved:

Skjult - betyder når stik- og forsyningsledninger samt kabler, er placeret i jorden.
Udvendige - er når stik- og forsyningsledninger samt kabler, er placeret fra ydersiden af bygningens fundament til
hovedledning, eller frem til egen tank eller eget rensningsanlæg, på den del af stikledningen, som forsikringstager* har
vedligeholdelsespligten for.
Har flere ejere fælles vedligeholdelsespligt af installationen, ifølge tinglyste servitutter, erstattes der forholdsmæssigt.
Rodskæring
Når rødder forårsager funktionssvigt. Årsagen til funktionssvigtet skal fjernes straks efter rodskæring, udgiften hertil dækkes
ikke.
Fejlfinding
Når dette sker efter forudgående aftale med GF Forsikring.
Følgeskade
På bygningen i forbindelse med skade, der er dækket af Husforsikringen.
Opgravning, reetablering og oprydning
I forbindelse med skade, der er dækket af Husforsikringen.
Etablering af rottespærre
Når en dækningsberettiget skade er forvoldt af rotter, dækkes 50 % af udgiften til anskaffelse af en rottespærre inklusive
montering i eksisterende brønd, når kloaksystemet skønnes egnet til det.

B. Forsikringen dækker ikke

1. Utætheder, fejl og funktionssvigt samt følgeskader, der skyldes frostsprængning.

• Genstande, bygningsdele eller installationer, der har erhvervsmæssig
karakter.
• Genstande omfattet af garanti, serviceordning, eller sælgers ansvar i
henhold til købelovens reklamationsregler.

2. Signalforstyrrelser i eget ledningsnet.
3. Tab af gas, vand, olie eller lignende væsker. (Kan være dækket, hvis der er købt Udvidet vandskade).

• Indbo.

Forsikrede genstande
C.

Dækket

Stikledning

Ikke dækket

Bygninger
De på forsikringsstedet beliggende bygninger og hobbydrivhuse på fundament af
muret eller støbt sokkel, sokkelsten samt bygninger opført på nedgravede
trykimprægnerede stolper.
De forsikrede bygninger indtil 1 meter under jordlinje, kældergulv eller bunden i
indendørs swimmingpool.

Kun stikledningsinstallationer, der er i drift.
Ikke skade på drænrør og ledninger, olietanke, septiktanke, trixtanke, faskiner, rensningsanlæg og lignende eller skader på
eventuelle rør heri.

Bemærk: Bygninger, der er i så dårlig stand, at de ikke er nævnt i eller
undtaget af huseftersynet eller tilstandsrapporten, er ikke omfattet af
forsikringen.
Følgende betragtes ikke som bygninger: Teltlignende konstruktioner, legetårne, hundehuse, løbegårde, gyngestativer,
legehuse og lignende.
Faste installationer og faste bygningsdele:
• Installationer, herunder rør, kabel og stikledning.
• Elinstallationer, herunder lysinstallationer, faste armaturer, el-stikledninger og
hovedtavler, dog ikke lysstofrør, pærer, lysreklamer og lysskilte.
• Kraftinstallationer frem til styretavle eller motorværn, dog ikke styretavle og
motorværn.
• Bygningstilbehør fx elektriske sikringsanlæg, tyverialarm og antenner, når de
er tilsluttet bygningens faste installationer.
• Bygningsdele fx markiser, baldakiner, solafskærmninger (ikke solsejl og
lignende), grundvandspumper, indendørs swimmingpool og spa.
• Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til et underlag eller
er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som et færdigt gulv.

D.

Hårde hvidevarer, der er anbragt på den blivende plads.

E.

Vedvarende energikilder
Fastmonterede anlæg, der er i drift, til produktion af vedvarende energi, fx
solcelleanlæg, solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og varmepumpeanlæg.
Bemærk: Vindmøller og solcelleanlæg er kun omfattet af forsikringen, hvis det
fremgår af policen.

F.

Udendørs swimmingpool, spa, boblebad og lignende
Swimmingpool, der er specielt konstrueret til nedgravning og er konstrueret til at
bevare stabiliteten, når den er tømt. Spa, boblebad og lignende skal være
tilsluttet bygningens faste installationer.
Overdækninger.
Bemærk: Swimmingpool inklusive installationer og eventuel overdækning er
kun omfattet, hvis det fremgår af policen.

G.

Haveanlæg, belægninger og udvendig udsmykning
• Haveanlæg, fx stensætning, plantebed, fiskebassin og springvand.
• Belægning, fx fliser, træbelægning, natursten og perlesten.
• Udvendig udsmykning på bygningen fx vægmalerier og relieffer.
• Anden udvendig udsmykning, fx haveskulpturer fastmonteret på sokkel eller
lignende fundament.

Kun skade, der er en direkte følge af en anden skade, som er dækket af Husforsikringen.

H.

Hegn
Ikke levende hegn, fx stakitter, plankeværker, træterrasser, pergolaer,
flagstænger og fritstående antenner.

Kun skade, der er en direkte følge af en anden skade, som er dækket af Husforsikringen.

I.

Byggematerialer, bygningstilbehør og bygningsdele
Der skal bruges i eller ved de eksisterende bygninger og som endnu ikke er
fastmonteret.

J.

Byggeri
Nybyggeri og tilbygning.

