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Med dette produktark får du et overblik over dækningerne på vores forsikring. Produktarket er ikke en
fuldstændig beskrivelse af hvad og hvordan forsikringen dækker, og det tager ikke hensyn til dine individuelle
behov og ønsker. Det er din police eller kontrakt og dertilhørende forsikringsbetingelser, som udgør den
endelige aftale med os.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikringen er en trygheds-/All Risk forsikring, som omfatter de skader der kan opstå i forbindelse med
udlejning af et sommerhus eller en lejlighed med mulighed for udvidelser ex. tilkøb af ingen selvrisiko efter et
bestemt beløb.

Hvad omfatter forsikringen?

! Forsikringen dækker i den periode,
hvor den forsikrede bygning/lejlighed
og indbo er udlejet gennem
feriehus-/lejlighedsudlejningsbureau,
og hvor lejer har fået lov til at bo i
huset/lejligheden.

! Det er en forudsætning, at
huset/lejligheden/indboet er forsikret
på normalt vis enten via en
fritidshusforsikring eller en
indboforsikring, idet forsikringen
omfatter de samme genstande til de
samme forsikringssummer som
anført på disse forsikringer.

Hvad dækker den?

! All Risk/Tryghedsdækningen omfatter
den direkte skade på udlejers
bygning/lejlighed/indbo.

! En All Risk/Tryghedsdækning dækker
skader med undtagelse af de som er
nævnt under undtagelser.

Tilvalgsdækninger

! Væggelusdækning
! Ingen selvrisiko efter bestemt beløb

Hvad dækker den ikke?

Denne liste er nogle eksempler på ting, 
der ikke er omfattet af forsikringen.

Vær opmærksom på, at listen ikke er 
udtømmende. Det fulde overblik over 
ikke-omfattede skader finder du i dine 
forsikringsbetingelserne.

Forsikringen dækker ikke:

" skader, som normalt er dækket af din 
fritidshusforsikring/indboforsikring.

" Alle former for tyveri
" Skade forvoldt af gnavere, rovdyr, 

fugle eller insekter

Er der nogen begrænsninger i 
dækningen?

Denne liste er nogle eksempler på 
skader, som kun dækkes i begrænset 
omfang.

Vær opmærksom på, at listen ikke er 
udtømmende. Det fulde overblik over 
ikke-omfattede skader finder du i dine 
forsikringsbetingelserne.

# Tøj, elektriske apparater, møbler, 
havemøbler, senge og hårde 
hvidevarer har en 
afskrivning/begrænsning i 
erstatningen når genstanden er mere 
end 1 til 2 år gammel.

# Bygningsgenstande såsom gulve, 
døre mm. kan der også være nedslag 
i erstatning pga. slid og ælde  



Hvor er jeg dækket?

! Forsikringens geografiske dækningsområde er i udlejningsperioden og i selve huset/lejligheden
som er udlejet. 

Hvilke forpligtelser har jeg?

• I tilfælde af en skade skal du altid kontakte os eller dit udlejningsbureau hurtigst muligt

Hvornår og hvordan betaler jeg?

• Forsikringen betales via dit udlejningsbureau. Så det er udlejningsbureauet som er forpligtet til
at betale til Gjensidige.

 

Hvornår starter og slutter dækningen?

• Forsikringen er kun gældende i din udlejningsperiode. Når huset/lejligheden ikke er udlejet,
gælder forsikringen ikke.  

Hvordan opsiger jeg aftalen?

• Forsikringen er tegnet igennem dit udlejningsbureau, hvorfor du ikke selv kan opsige 
forsikringen. 


