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Bygningsforsikringen
Dækker skader på dit hus som følge af brand, lynnedslag, storm, 
skybrud, og insekt-, svamp- og rådskader. Dækning for skjulte rør 
kan tilvælges.

Brandforsikring
Dækker brandskader på fritidshuset og skader som følge af direkte 
lynnedslag og kortslutningskader. Brandforsikringen er påkrævet, 
hvis der er lån i huset.

Hus- og grundejerforsikring
Dækker en lang række skader, du ikke selv er herre over, fx skader 
som følge af storm, sky- og tøbrud, snetryk, tyveri og hærværk. 
Pludselig udstrømning af vand er også dækket.

Herudover indeholder forsikringen glas- og kummedækning, hus-
ejeransvar og retshjælpsdækning.

Skader der skyldes fejlkonstruktion eller manglende vedlige- 
holdelse er ikke dækket.

Husejeransvar
Dækker det erstatningskrav, du kan blive pålagt som husejer.

Retshjælp
Hjælper dig økonomisk i visse private retssager, du kan komme ud 
for som ejer af fritidshuset.

Insekt- svampe- og rådskadeforsikring 
Dækker skader, der skyldes aktive svampe, der nedbryder træværk 
eller mure. Dækningen omfatter også aktive angreb af træødelæg-
gende insekter.

Forsikringen dækker ligeledes skader forårsaget af råd. Forudsæt-
ning for dækning er, at der er tale om skader, der har betydning for 
træets bære- og/eller funktionsevne. Forsikringen dækker ikke fri-
tidshusets ydre beklædning eller vinduer og døre udvendigt.

For rådskader gælder en selvrisiko på 2.500 kr. af enhver skade.

Tilvalgsdækninger
Udvidet Rørskadeforsikring for skjulte rør
Forsikringen dækker udgifter til reparation og reetablering, hvis 
der sker en skade på fritidshuset pga. brud på et skjult rør eller en 
stikledning. Ligeledes dækker forsikringen den direkte skade. Hvis 
et gulv brydes op pga. brud på et vandrør, vil opbrydning, lægning 
af gulv og oprydning bagefter være dækket af forsikringen.

Indboforsikring
Dækker indbo, der kan betragtes som normalt udstyr i et fritidshus 
ved fx brand, kortslutning, lynnedslag, indbrudstyveri, storm og 
vandskader.
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Når du tegner en Fritidshusforsikring vælger du, om du udelukkende 
vil have huset forsikret eller du også ønsker at forsikre dit indbo.
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Valg af selvrisiko
Du kan tegne forsikringen med eller uden rabatgivende selvri-
siko. Vælger du selvrisiko, gælder den ikke for husejeransvar og 
retshjælp. For rådskader gælder en fast selvrisiko på 2.500 kr. af 
enhver skade.

Det erstattes til nyværdi
Bygningsskader erstattes til nyværdi, dvs. til genanskaffelsesprisen 
lige før skaden skete. Erstatningen kan dog nedsættes, hvis det 
skaderamte er forringet med mere end 30% i forhold til nyværdien.

Praktiske oplysninger
Tryg Forsikring A/S (Danmark) er tilsluttet Garantifonden for
skadesforsikringsselskaber. Alle de private Tryg-forsikringer, 
som du tegner gennem Tandlægeforeningen, er omfattet af 
Garantifonden (www.skadesgarantifond.dk). Dette gælder også 
forsikringer, der er tegnet kollektivt, når disse svarer til private
forsikringer.

Dobbeltdækning
Når du tegner en Fritidshusforsikring, skal du være opmærksom 
på, at visse skader også kan være dækket af en anden forsikring 
eller af et evt. serviceabonnement.

Fx kan hårde hvidevarer og andre elektriske genstande stadig  
være omfattet af en garantiordning, visse skader, fx rør-, svamp- og 
insektskade kan også være omfattet af en Ejerskifteforsikring, og 
afdækning i forbindelse med en bygningsskade kan være dækket af 
et tegnet serviceabonnement.

Som hovedregel kan du kun modtage erstatning fra én forsikring.

Ved skade
Har du været udsat for en skade, skal du hurtigst muligt kontakte 
os på 70 33 25 25. Du kan også anmelde skaden på
www.tryg/partner.

Du er altid velkommen til at kontakte Tandlægernes 
Tryghedsordninger
Det er vigtigt, at dine forsikringer passer til dit liv. Du er derfor altid 
velkommen til at ringe til os på 39 46 00 80.

Åbningstider:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-16

Denne beskrivelse indeholder ikke alle oplysninger om Fritidshusforsikring. I tilfælde 

af skader, er det de fuldstændige forsikringsbetingelser samt policen der er gældende. 

Du kan hente betingelserne på www.tryg.dk/partner.
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