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Dækket

A Forsikringen omfatter

Forsikringen dækker den direkte skade sket i forsikringstiden ved

Bygninger, bygningsdele mv., der er nævnt i pkt. C-L

9. Skjulte Rør og Kabler*

Ikke dækket

• Utætheder i skjulte vand-, varme-, olie-, gas- og afløbsrør og tilknyttede
installationer
• Utætheder i slanger bag indbyggede hårde hvidevarer
• Fejl i skjulte elkabler til rumopvarmning
Direkte følgeskader er også dækket.
Det er en forudsætning, at de skjulte rør og kabler* befinder sig i de forsikrede
bygninger eller under disse, regnet fra den udvendige side af fundamentet og ind i
huset, og at du har vedligeholdelsespligten for rørene eller kablerne.
Skaden skal være konstateret og anmeldt i forsikringstiden.
Vi dækker rimelige og nødvendige udgifter til fejlfinding, hvis det er aftalt med os.
B Forsikringen omfatter ikke

Forsikringen dækker ikke

1. Bygningsdele eller installationer, der er af erhvervsmæssig art, medmindre det
fremgår af policen
2. Dækning for driftstab eller andet indirekte tab*
3. Skade, der er dækket af garanti eller reklamationsret
4. Lysstofrør, lysreklamer og lysskilte, el- og LED-pærer
5. Mikrobølgeovne, miniovne og lignende mindre hvidevarer, der ikke er indbygget
6. Over- og tildækning og lignende tilbehør (fx pooltage) til svømmebassiner, spa- og
boblebade
7. Vindmøller
8. Legehuse, legeredskaber, gyngestativer og lignende
9. Skurvogne, beboelsesvogne, containere og lignende

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Skade på - og rør i - olie-, jordvarme-, gasfyrsunits og varmevekslere
Skade på - og rør i - andre kedler, tanke og beholdere
Skade, der skyldes utætheder i gulvafløbsskål samt følgeskade heraf
Følgeskader i form af svamp* eller råd*
Tab af vand, olie og gas
Signalforstyrrelser
Udgifter til rottebekæmpelse
Lugtgener, fjernelse af ekskrementer og lignende
Skade som følge af frostsprængning

C Bygninger
1. Bygninger inkl. fundamenter, som befinder sig på forsikringsstedet
2. Hobbydrivhuse, havepavilloner og orangerier* inkl. glas, (se maks. beløb i pkt.
19 M)
D Fastmonteret bygningstilbehør*
1. Fastmonteret bygningstilbehør* og fastmonterede sædvanlige bygningsdele
2. Fastmonterede installationer, herunder skjulte rør og kabler* samt stikledninger
3. Gulvbelægning*, herunder tæpper, der enten er limet fast til et undergulv eller
lagt på et undergulv, der ikke kan betragtes som færdigt gulv

Ikke rørinstallationer, som ikke er i drift*.

E Hårde hvidevarer, der er anbragt på blivende plads
F Fastmonteret anlæg til vedvarende energi
Fastmonteret energianlæg, fx solcelleanlæg* (se maks. beløb i pkt. 19 K),
solvarmeanlæg, genveksanlæg, jordvarmeanlæg og varmepumpeanlæg
G Udendørs svømmebassiner
1. Nedgravede svømmebassiner og deres faste installationer. Svømmebassinet skal
være støbt eller specielt konstrueret til nedgravning, så det bevarer stabiliteten,
når det bliver tømt.
2. Svømmebassinets dug/liner
H Udendørs spa- og boblebade
Udendørs spa- og boblebade samt jacuzzi, hvis de er tilsluttet mindst en af
bygningens faste el- eller vandinstallationer.
I Haveanlæg, belægninger, haveskulpturer og kunstnerisk udsmykning på
bygningen (se maks. beløb i pkt. 19 L)
1. Haveanlæg, fx stensætninger, beplantning, levende hegn, springvand og havedamme
2. Belægninger af fx træ, kunsttræ, fliser, natursten, perlesten og grus
3. Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på bygningen
4. Haveskulpturer, der står fast i haven som udendørs udsmykning, og som ikke er til
at flytte indendørs, fx fuglebade, solure, figurer og havelamper
J Plankeværker, stakitter, hegn, pergolaer, flagstænger, fritstående antenner
K Bygningsmaterialer, bygningstilbehør og bygningsdele, som befinder sig på
forsikringsstedet, og som skal monteres i eller på de eksisterende bygninger.
Er kun omfattet indtil tre måneder fra leveringsdatoen (se maks. beløb i pkt. 19 N).
L Nybygning og tilbygning i byggeperioden

Er dækket, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettigende bygningsskade.
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Dækket

A Forsikringen omfatter

Forsikringen dækker den direkte skade sket i forsikringstiden ved

Bygninger, bygningsdele mv., der er nævnt i pkt. C-L

10. Stikledninger

Ikke dækket

• Utætheder i udvendige vand-, varme-, olie- og gasinstallationer samt jordvarmekabler i jord
• Fejl i skjulte elkabler i jord til ejendommens strømforsyning, TV-, tele- og bredbåndsinstallationer og rumopvarmning
• Utætheder på udvendige afløbsledninger*, herunder kloakledninger og brønde,
hvis utætheden har medført funktionssvigt, og en TV-inspektion* har klassificeret
den som en fejlklasse 3 eller 4
Det er en forudsætning, at skaden er på den del af stikledningen, som løber fra den
udvendige side af fundamentet og på den strækning af ledningen, som du har vedligeholdelsespligten for. Løber stikledninger ud over forsikringsstedet, er disse også
omfattet, hvis du har vedligeholdelsespligten – dog kun til hovedledningen.
Hvis flere ejere har fælles vedligeholdelsespligt af installationen ifølge tinglyste
servitutter, erstatter forsikringen forholdsvis.
Skaden skal være konstateret og anmeldt i forsikringstiden.
Vi dækker rimelige og nødvendige udgifter til fejlfinding, hvis det er aftalt med os.
B Forsikringen omfatter ikke

Forsikringen dækker ikke

1. Bygningsdele eller installationer, der er af erhvervsmæssig art, medmindre det
fremgår af policen
2. Dækning for driftstab eller andet indirekte tab*
3. Skade, der er dækket af garanti eller reklamationsret
4. Lysstofrør, lysreklamer og lysskilte, el- og LED-pærer
5. Mikrobølgeovne, miniovne og lignende mindre hvidevarer, der ikke er indbygget
6. Over- og tildækning og lignende tilbehør (fx pooltage) til svømmebassiner, spa- og
boblebade
7. Vindmøller
8. Legehuse, legeredskaber, gyngestativer og lignende
9. Skurvogne, beboelsesvogne, containere og lignende

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Drænrør og faskiner, herunder eventuelle rør i disse
Skade på rensningsanlæg, tanke og beholdere i jord, der er mere end 20 år gamle
Følgeskader i form af svamp* eller råd*
Tab af vand, olie og gas
Signalforstyrrelser
Udgifter til rottebekæmpelse
Lugtgener, fjernelse af ekskrementer og lignende

C Bygninger
1. Bygninger inkl. fundamenter, som befinder sig på forsikringsstedet
2. Hobbydrivhuse, havepavilloner og orangerier* inkl. glas, (se maks. beløb i pkt.
19 M)
D Fastmonteret bygningstilbehør*
1. Fastmonteret bygningstilbehør* og fastmonterede sædvanlige bygningsdele
2. Fastmonterede installationer, herunder skjulte rør og kabler* samt stikledninger
3. Gulvbelægning*, herunder tæpper, der enten er limet fast til et undergulv eller
lagt på et undergulv, der ikke kan betragtes som færdigt gulv

Ikke stikledninger, som ikke er i drift*.

E Hårde hvidevarer, der er anbragt på blivende plads
F Fastmonteret anlæg til vedvarende energi
Fastmonteret energianlæg, fx solcelleanlæg* (se maks. beløb i pkt. 19 K),
solvarmeanlæg, genveksanlæg, jordvarmeanlæg og varmepumpeanlæg
G Udendørs svømmebassiner
1. Nedgravede svømmebassiner og deres faste installationer. Svømmebassinet skal
være støbt eller specielt konstrueret til nedgravning, så det bevarer stabiliteten,
når det bliver tømt.
2. Svømmebassinets dug/liner
H Udendørs spa- og boblebade
Udendørs spa- og boblebade samt jacuzzi, hvis de er tilsluttet mindst en af
bygningens faste el- eller vandinstallationer.
I Haveanlæg, belægninger, haveskulpturer og kunstnerisk udsmykning på
bygningen (se maks. beløb i pkt. 19 L)
1. Haveanlæg, fx stensætninger, beplantning, levende hegn, springvand og havedamme
2. Belægninger af fx træ, kunsttræ, fliser, natursten, perlesten og grus
3. Vægmalerier, relieffer og anden udvendig udsmykning på bygningen
4. Haveskulpturer, der står fast i haven som udendørs udsmykning, og som ikke er til
at flytte indendørs, fx fuglebade, solure, figurer og havelamper
J Plankeværker, stakitter, hegn, pergolaer, flagstænger, fritstående antenner
K Bygningsmaterialer, bygningstilbehør og bygningsdele, som befinder sig på
forsikringsstedet, og som skal monteres i eller på de eksisterende bygninger.
Er kun omfattet indtil tre måneder fra leveringsdatoen (se maks. beløb i pkt. 19 N).
L Nybygning og tilbygning i byggeperioden

Er dækket, hvis skaden er en direkte følge af en dækningsberettigende bygningsskade.

