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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
Tilsyn og garantifond
Tryg er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garanti-
fonden for skadeforsikringsselskaber. 

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 Ejer- 
skifteforsikring, og afdækning i forbindelse med en bygnings- 
skade kan være dækket af et tegnet serviceabonnement.

Som hovedregel kan du kun modtage erstatning fra én forsikring.

Betaling
Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræ-
delse. Præmien opkræves via BetalingsService eller Giro. 

Hvis præmien ikke betales senest sidste rettidige indbetalingsdag, 
sender Tryg Gruppeforsikring en påmindelse om, at forsikringens 
dækning ophører, hvis præmien ikke betales senest 21 dage efter 
første påmindelse er modtaget. Hvis der sendes en påmindelse, 
har Tryg Gruppe forsikring ret til at opkræve ekspeditionsgebyr, 
morarenter og evt. andre omkostninger. 

Gebyrer og afgifter
Sammen med prisen for forsikringen opkræves følgende gebyrer 
og afgifter:
•	 Opkrævningsgebyr	for	girobetaling	er	30	kr.	og	for	 

Betalingsservice er det 7 kr.
•	 Skadeforsikringsafgift	til	staten	skal	betales	efter	reglerne	i	

"Lov om afgift af skadesforsikringer". Der er tale om en løbende 
afgift, der vil blive opkrævet sammen med forsikringen.

•	 Stormflod-	og	stormfaldsafgift	udgør	30	kr.	pr.	forsikring.

Forsikringsaftalens løbetid
Forsikringsaftalen gælder i et år og bliver automatisk fornyet, 
medmindre du eller Tryg Gruppe forsikring har opsagt aftalen eller 
fritidshuset er solgt forinden.

Opsigelse af forsikringsaftalen
Forsikringen fortsætter, indtil du eller Tryg Gruppeforsikring 
skriftligt	opsiger	aftalen.	Opsigelse	skal	ske	med	mindst	1	måneds	
varsel til hovedforfald. 

Mod et gebyr på 64 kr. pr. police (indeks 2014) kan du vælge at 
opsige forsikringen med kun 30 dages varsel til udløbet af en 
kalendermåned.

Opsiges	forsikringen	indenfor	det	første	forsikringsår,	opkræves	et	
supplerende gebyr på 640 kr. (indeks 2014).

I forbindelse med en skade er både du og Tryg Gruppe- 
forsikring berettiget til at opsige forsikringen eller dele heraf med 
14 dages varsel fra tidspunktet for anmeldelsen af skaden og indtil 
14 dage efter afgørelsen om erstatningens størrelse eller afvisning 
af skaden.

Ved skade
Har du været udsat for en skade, skal du hurtigst muligt rette hen-
vendelse til Tryg Gruppeforsikring, tlf. 70 33 25 25.

Klagemuligheder
Er du ikke enig i Tryg Gruppeforsikrings afgørelse, så kontakt afde-
lingen.

Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, 
kan du kontakte Kvalitets afdelin gen, som er Trygs klageansvarlige 
afdeling.

Adressen er:
Tryg 
Postkode J22
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
E-mail: Kvalitet@tryg.dk

Fører henvendelsen til Kvalitetsafdelingen ikke til et tilfredsstil-
lende resultat, kan du klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf. 33 15 89 00 mellem kl 10.00-13.00
www.ankeforsikring.dk

En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, som 
du kan få i Trygs Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet. Det koster 
et mindre gebyr.

Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse 
efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler 
om værne ting.

Få råd og vejledning hos os
Har du spørgsmål om forsikringen, eller har du behov for mere 
information, er du velkommen til at kontakte os på  
tlf. 70 33 25 25 eller på e-mail gruppe@tryg.dk.

Denne beskrivelse indeholder ikke alle oplysninger om Fritidshusforsikring. I 

tilfælde af skader, er det de fuldstændige forsikringsbetingelser samt policen der 

er gældende. Forsikringsbetingelserne sendes sammen med policen eller fås ved 

henvendelse til Tryg Gruppeforsikring.


