Fritidshus
Dit fritidshus skal være et sted, hvor du har ro og fred og
kan samle kræfter. Fritidshuset står ofte ubrugt en stor
del af året. Derfor er det særlig vigtigt, at du vedligeholder
huset, og at det er godt forsikret.

Fordele
	Valgfri selvrisiko
	0 kr. i selvrisiko på glas- og sanitetsskader
Ingen ekstra selvrisiko på sky- og tøbrudsskader
Du kan sikre dine ting med en indboforsikring

Forsikring til dit fristed
Vores fritidshusforsikring dækker en række skader, som du ikke
kan forhindre, fx stormskader, brand, hærværk, indbrud og meget
mere. Det er ærgerligt at få spoleret weekenden eller ferien på
grund af en uforudset skade, men med vores fritidshusforsikring
er du rigtig godt hjulpet.
Det dækker din fritidshusforsikring
Vores fritidshusforsikring består som udgangspunkt af en bygningsbrandforsikring. Derudover er det almindeligt også at købe
dækningen Storm m.m., som bl.a. omfatter husejeransvar og
privat retshjælp.
Bygningsbrandforsikring
Er obligatorisk for alle ejendomme med lån i. Ud over brand
dækker forsikringen også pludselig tilsodning, eksplosion, direkte
lynnedslag, kortslutning og elskader.
Storm m.m.
Dækker andre pludselige skader, fx storm- og vandskader, brud
på glas og kummer, tyveri og hærværk. Fejl i husets konstruktion
eller vedligeholdelse dækkes ikke - dem har du selv ansvar for.
Derfor er det en god idé også at købe en ejerskifteforsikring eller
få lavet en tilstandsrapport, hvis du er ny husejer.
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Tilvalgsdækninger
Med en bygningsbrandforsikring og dækningen Storm m.m. er du
godt dækket.
Men der kan opstå skader, som du ikke er forsikret mod, og
fritidshuses standard er også vidt forskellig. Derfor er det en god
idé at overveje, om du skal supplere din fritidshusforsikring med
en eller flere af de følgende tilvalgsdækninger.
Indboforsikring Få dækket indbo, som hører fast til i fritidshuset,
og som ikke er medbragt fra din helårsbolig. Forsikringen ligner
meget helårsboligens dækning. Dog har fritidshusets indboforsikring lidt strengere regler for dækning af tyveri i bygninger, der
ikke har været låst af, eller udendørs.
Elektronikskade Få dækket pludselige skader og funktionsfejl
på elektriske apparater, som udelukkende bruges i fritidshuset.
Forsikringen dækker i 5 år fra første købsdato, helt uden fradrag
for alder.
Insekt- og svampeforsikring Få dækket skader forårsaget af
insekter og svamp i indvendige, skjulte trækonstruktioner, under
gulvet, i loftet eller taget. Husk, at du som husejer selv har ansvar
for udvendigt og synligt træværk.

Udvidet rør- og stikledningsforsikring Få dækket fx utætheder i
skjulte rørinstallationer og stikledninger samt fejl i skjulte elkabler. Det kan være rør i skunkrum, krybekældre og andre lukkede
rum. Eller rør, der er skjult i mure og gulve. Er der ingen skjulte rør
eller elkabler i huset, kan du nøjes med en Stikledningsforsikring
for de rør og afløb, som er gravet ned mellem hus og hovedledninger.
Valgfri selvrisiko
Du kan vælge forsikringen med eller uden selvrisiko. Den selvrisiko, du vælger, vil gælde alle skader, undtagen glas- og sanitetsskader, som altid har 0 kr. i selvrisiko. Der er ingen ekstra selvrisiko ved sky- og tøbrudsskader.
Tryg Bolighotline
Med en fritidshusforsikring hos os kan du frit benytte Tryg Bolighotline, hvor du kan få råd om, hvordan du vedligeholder din bolig
og afhjælper mindre problemer.
Ring på 44 20 47 20. Telefontiden er 9.00-16.00 (man-fre).
Du er altid velkommen til at kontakte os
Dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Ønsker du personlig
rådgivning om forsikring, kan du altid ringe til din forsikringstillidsmand eller til hovedkontoret på 70 33 28 28.
Hovedkontorets telefontid er 8.00-17.00 (man-tors) og 8.0016.00 (fre).
Dette faktablad indeholder ikke alle oplysninger. Læs altid også
produktbladet om fritidshusforsikring. Det kan du hente på
tjm-forsikring/produktinfo. Ved skade er det de fuldstændige
forsikringsbetingelser, der gælder. Dem kan du hente på tjm-forsikring.dk/betingelser.
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