Hus
Her kan du se de væsentligste forskelle mellem den gamle villaforsikring og den nye husforsikring.
I sammenligningsskemaet er indsat nummeret på afsnittet fra de nye betingelser, fx ”4. Hvad omfatter forsikringen”. Skemaet indeholder
ikke alle oplysninger, og erstatter derfor ikke dine forsikringsbetingelser.
Forbedringer er markeret med grøn .
Forringelser er markeret med rød .

Emne

Villaforsikring FE03
(Gammel)

Ny Husforsikring

4. Hvad omfatter forsikringen
Fællesledning

Dækker ikke.

Dækker.

Udendørs spa samt over- og tildækninger til svømmebassiner

Dækker ikke.

Dækker.

Solceller

Dækker.

Tilvalg.

Brandalarm, vand- og
tyverisikringsanlæg

Dækker ikke.

Dækker.

Pludselig tilsodning fra levende
lys eller madlavning

Dækker ikke.

Dækker.

Kortslutning/el-skade, der skyldes fejlkonstruktion,
fejlmontering, fejltilslutning,
forkert reparation

Dækker ikke.

Dækker.

Dækker ikke.

Dækker.

Luftledninger

Dækker ikke

Dækker.

Fælles stikledning

Dækker kun til fælles stikledning.

Dækker husejers andel af evt. fælles
stikledning.

1/3 del af skaden ved synlige rådskader, dog
min. 2.500 kr. pr. bygningsdel.

1/3 del af skaden ved synlige rådskader,
dog min. 3.491 kr. pr. bygningsdel (2018).

Dækker ikke.

Dækker

5. Hvilke skader er dækket
5.1 Brandskade

5.3 Skjulte rør- og kabelskade
Utætheder i slanger bag indbyggede
hårde hvidevarer samt køle- og
fryseskabe med vandtilførsel.
5.4 Stikledningsskade

5.7 Rådskade
Egenbetaling

5.8 Udvidet vandskade (tilvalg)
Bad/toilet, bryggers og køkken/alrum
• opstigning af kloak- eller
grundvand
• udsivning fra synlige installationer,
fx radiatorer samt akvarier eller
beholdere
• fygesne, hvor loftet ikke er
umiddelbart tilgængeligt
pga. bygningskonstruktionen

1/2 | Tryg Gruppeforsikring | Sammenligningsskema | Hus

Tryg | Klausdalsbrovej 601 | 2750 Ballerup
70 11 20 20 | www.tryg.dk
Tryg Forsikring A/S | CVR-nr. 24260666

Hus
Her kan du se de væsentligste forskelle mellem den gamle villaforsikring og den nye husforsikring.
I sammenligningsskemaet er indsat nummeret på afsnittet fra de nye betingelser, fx ”4. Hvad omfatter forsikringen”. Skemaet indeholder
ikke alle oplysninger, og erstatter derfor ikke dine forsikringsbetingelser.
Forbedringer er markeret med grøn .
Forringelser er markeret med rød .

Emne

Villaforsikring FE03
(Gammel)

Ny Husforsikring

5.9 Kosmetisk skade (tilvalg)
Bad/toilet, bryggers og køkken/alrum

Dækker udelukkende bad/toilet under
”Udvidet forsikring”.

Dækker

Udgift til udbedring af skader
forvoldt af skadedyr.

Dækker, hvis det er en følgeskade til en
dækningsberettiget rør-, kabel eller stikledningsskade.

Dækker

Skade på haveanlæg ved brand,
tyveri, hærværk og påkørsel

Dækker kun ved brandskade.

Dækker

Byggematerialer på forsikringsstedet

Dækker ikke.

Dækker

Funktionsfejl i faste elektriske
bygningsinstallationer dækket i
4 år fra første købsdato.
Eksempelvis hårde hvidevarer

Dækker ikke.

Dækker

Dækker ikke.

Dækker.

Indvendige malede overflader mv.

Aldersfradrag slutter ved 20 år –
derefter 20 %.

Aldersfradrag slutter ved15 år –
derefter 20 %.

Gulvbelægning

10 år:
100 %
15 år:	  70 %
20 år:	  60 %
25 år:	  40 %
Derefter	  20 %

10 år:
100 %
15 år:	  60 %
20 år:	  40 %
Derefter	  20 %

Hegn og trykimprægneres stolper

Ingen afskrivningstabel.

Afskrivningstabel.

Lovliggørelse

Maks. 10 % af nyværdien.

Maks 20 % af nyværdien.

5.10 Mere tryghed (tilvalg)

5.11 Bolighjælp(tilvalg)
Hjælp til at hindre eller begrænse
udviklingen af en skade, fxl fældning
af akut beskadigede træer, som er
ved at vælte ned i boligen
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6. Hvordan erstattes skaderne
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