Dækningsskema

BYGNING
9. STIKLEDNINGER
- del af modulet Stikledninger og rør

1. Forsikringen dækker disse skader:
Forsikringen dækker:
a. Utœtheder der opstår i stikledningerne i jorden, som
sikrede har pligt til at vedligeholde fra indførelsen
i bygning til hoved-/fællesledning, og skader der
udbreder sig derfra
b. Udgifter til at opspore utœtheder dækkes, når sporingen er aftalt med os på forhånd
c. Skader konstateret og anmeldt i forsikringstiden
d. Skader der anmeldes indtil 6 måneder efter forsikringens ophør, medmindre anden forsikring er købt.

3. Forsikringen dækker skade på:
Du kan se, hvilke genstande vi dækker skader på ved
at sammenholde punkterne nedenfor med oversigten i
afsnit 1.G:
a. Ejendommens bygninger - se afsnit 1.G.a - er dækket
b. Glas og sanitet - se afsnit 1.G.b - er dækket
c. Kabler og rør - se afsnit 1.G.c - er dækket. Ved utætheder i jord dækkes udgiften til reparation af utætheden, hvis utætheden medfører funktionssvigt eller
skade på bygningen. Desuden dækkes utætheder,
hvis der ved en kloak/tv-inspektion bliver konstateret
en skade af fejlkasse 3 eller derover i henhold til gældende standarder. Vi dækker brønde med en diameter
på op til 60 cm, som er en del af afløbssystemet. Har
PLUS
du købt HUS
, har du en udvidet dækning for
fejlklasse 2 skader og brønde med en diameter på
mere end 60 cm - se afsnit 9+
d. Bygningstilbehør - se afsnit 1.G.d - er dækket
e. Bygninger, hegn og stakitter - se afsnit 1.G.e - er
dækket
f. Kunstnerisk udsmykning - se afsnit 1.G.f - er dækket
g. Haveanlæg - se afsnit 1.G.g - er dækket.
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2. Forsikringen dækker ikke disse skader:
Forsikringen dækker ikke:
a. Råd-, svamp- og insektskade. Har du købt modulet
råd, svamp og insekt, kan skaden være dækket under
afsnit 11 og 12.

4. Erstatning:
De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.H-1.K
gælder.
Der udover gælder følgende særlige regler:
a. Vi betaler kun erstatning for haveanlæg, hvis istandsættelse sker. Ved skade på beplantning erstatter vi
højst med 4 år gamle vækster.
Har du købt HUSPLUS , har du en udvidet dækning for
kosmetiske skader på fliser og klinker. Se afsnit 1.I.
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Dækningsskema

BYGNING

+

HUSPLUS

9+. UDVIDET DÆKNING FOR BRØNDE OG STIKLEDNINGER
- del af modulet HUSPLUS

1. Forsikringen dækker disse skader:
Forsikringen dækker:
a. utætheder af klasse 2 der konstateres på brønde/stikledninger i forbindelse med udbedring af en skade,
som er dækket efter afsnit 9
b. opsætning af rottespærre ved udbedring af en skade
dækket af afsnit 9, når skaden er forvoldt af rotter.

3. Forsikringen dækker skade på:
Du kan se præcis, hvilke rør og stikledninger vi dækker
i afsnit 1.G. Forsikringen dækker dog ikke skader på
nedfældningsanlæg, sivebrønde og trixtanke.
Forsikringen dækker alle brønde, som sikrede har pligt til
at vedligeholde uanset diameter.
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2. Forsikringen dækker ikke disse skader:
Forsikringen dækker ikke:
a. Fejlkonstruktion
b. Følgeskader til fejlklasse 2-skader.

4. Erstatning:
De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.H-1.K
gælder.
Derudover gælder følgende særlige regler:
a. Lovliggørelse er ikke dækket
b. Ved skader omfattet af afsnit 9+.1.a og 9+.1.b dækkes alene 50 % af omkostningerne
c. Kosmetiske skader på fliser og klinker er dækket, se
afsnit 1.I
d. Vi betaler kun erstatning for haveanlæg, hvis
istandsœttelse sker. Ved skade på beplantning erstatter vi højst med 4 år gamle vœkster.
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BYGNING
10. SKJULTE RØR OG KABLER
- del af modulet Stikledninger og rør

1. Forsikringen dækker disse skader:
Forsikringen dækker:
a. Alle utœtheder der opstår i bygningens skjulte rør og
kabler, og skader der breder sig derfra. Ved skjulte
rør forstås rør skjult i vœgge, skunkrum, slanger bag
indbyggede hårde hvidevarer, krybekœldre, under
gulv eller indstøbt i gulv
b. Udgifter til at opspore utœtheder dækkes, når sporingen er aftalt med os på forhånd
c. Skader konstateret og anmeldt i forsikringstiden
d. Skader der anmeldes indtil 6 måneder efter forsikringens ophør, medmindre anden forsikring er købt.

3. Forsikringen dækker skade på:
Du kan se, hvilke genstande vi dækker skader på ved
at sammenholde punkterne nedenfor med oversigten i
afsnit 1.G:
a. Ejendommens bygninger - se afsnit 1.G.a - er dækket
b. Glas og sanitet - se afsnit 1.G.b - er dækket
c. Kabler og rør - se afsnit 1.G.c - er dækket. Skader på
følgende dækkes dog ikke:
• Tanke, varmtvandsbeholdere, varmevekslere og
andre beholdere eller rørene heri
• Aftræksrør fra varmeinstallationer i skorstene.
d. Bygningstilbehør - se afsnit 1.G.d - er dækket. Men
skade på solvarmeanlæg erstattes ikke
e. Bygninger, hegn og stakitter - se afsnit 1.G.e - er
dækket
f. Kunstnerisk udsmykning - se afsnit 1.G.f - er dækket
g. Haveanlæg - se afsnit 1.G.g - er dækket.
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2. Forsikringen dækker ikke disse skader:
Forsikringen dækker ikke:
a. Udgifter til at forebygge
b. Råd-, svamp- og insektskade. Har du købt modulet
råd, svamp og insekt, kan skaden være dækket under
afsnit 11 og 12
c. Skade som følge af frost. Har du købt bygningsbeskadigelse, kan skaden være dækket - se afsnit 5.

4. Erstatning:
De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.H-1.K
gælder.
Derudover gælder følgende særlige regler:
a. Vi betaler kun erstatning for haveanlæg, hvis
istandsœttelse sker. Ved skade på beplantning erstatter vi højst med 4 år gamle vœkster.
Har du købt HUSPLUS , har du en udvidet dækning for
kosmetiske skader på fliser og klinker. Se afsnit 1.I.
Har du købt HUSPLUS , er tab af olie og vand, som
følge af en dækningsberettiget skade, dækket.
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