
 

Fritidshusforsikring 
 Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
 
 Selskab: Storstrøm Forsikring g/s         
 Danmark    FT-nr. 50167 
 

Produktarket indeholder ikke fyldestgørende oplysninger om forsikringen. Sker der en skade, er det din 
forsikringsaftale, policen, eventuelle policetillæg amt forsikringsbetingelserne der er gældende.  
Det fremgår af din police, hvilke dækninger du har valgt. Tilvalgsdækninger er valgfrie.  
Forsikringsbetingelserne finder du på storstrom.dk  
 
Hvilken form for forsikring er der tale om ? 
Fritidshusforsikringen omfatter skade på både dit hus og ting i huset. Den dækker fx brand, indbrud og 

vejrskader. Forsikringen dækker også, dit ansvar som husejer.  

 
 

 

 

 

Hvad dækker den ? 

Dækninger 

Bygningsforsikring 
✓ Bygningsbrand 
✓ Kortslutning 
✓ Anden pludselig skade herunder : 
✓ Stormskade 
✓ Voldsomt sky- elle tøbrud 
✓ Tyveri og hærværk 
✓ Påkørsel 

✓ Udstrømng af vand, damp, olie og 
kølevæske (vandskade) 

✓ Frostsprængning af rør 
✓ Snetryk  
✓ Glas og sanitet 
 
Indboforsikring 
✓ Brand 
✓ Kortslutning 
✓ Storm mm. 
✓ Køle- og dybfrostskade 
✓ Udstrøming af vand, damp, olie og 

kølevæske (vandskade) 
✓ Tyveri og hærværk 

 
Derudover kan dækkes  
✓ Husejeransvar 

 
Tilvalg 
o Skjult rør- og kabelskade 
o Stikledningsskade 
o Svamp- og insektskade 
 

 

  
  

 

Hvad dækker den ikke ? 

Fuldt overblik findes i betingelserne. 
Her er oplistet nogle eksempler 
 
 Brand hvor der ikke er flammer fx 

svide- og glødeskader fra 
tobaksrygning elle brændeovne 

 Skade ved udsivning eller dryp af 
væsker, fra installationer, beholdere, 
akvarier o. lign over 20 liter 

 Frostsprængning i rør, ved tilfældigt 
svigtende varmeforsyning 

 Skade over tid fx sætningsskade, frost 
eller tæringsskade 

 Oversvømmelse fra hav, fjord, sø, å 
eller vandløb  

 

  

  

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen ? 

Fuldt overblik findes i betingelserne. 
Her er oplistet nogle eksempler 

! Når overnatning i frostperioder, ikke 
finder sted, lukkes for vandtilførsel og 
røranlæg tømmes for vand 

! Er bygningen værdiforringet over 30% 
af nyværdi, kan der foretages fradrag i 
erstaningen  

! For visse genstande, gælder særlige 
afskrivningsregler 
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Hvor er jeg dækket ? 

✓ Forsikringen dækker forsikringsstedet nævnt i forsikringsaftalen, dækkende i Danmark. 

 

 

 Hvilke forpligtelser har jeg ? 

Ved ændringer, skal vi have besked hvis, 
- du ændrer betalingsadresse  

- risikoforholdene ændrer sig fx du lejer din bolig ud, lægger nyt tag fra tegl til strå, ændrer 
status fra beboelse til erhverv og lignende 

- sikkerhedsforanstaltninger der var en forudsætning for forsikringsaftalen, da den blev 
indgået, har ændret sig eller ikke længere eksisterer 
 

Sker der en skade, skal du hurtigst muligt, 

- anmelde den til os på storstrom.dk eller tlf. 5555 8888 
- efter bedste evne forsøge, at begrænse omfanget af skaden  
- anmelde det til politiet, ved tyveri og hærværk 

Undgå at udbedre eller fjerne noget af det beskadigede, før end det er aftalt med os 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg ? 

Forsikringen kan betales helårligt, halvårligt, kvartårligt eller månedligt.  

Der kan betales via Betalingsservice eller indbetalingskort. Ved månedsbetaling forudsættes 

Betalingsservice. 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen ? 

Forsikringen er gældende for et år ad gangen, og fornyes automatisk hvert år, når 

forsikringsperioden udløber eller hvis forsikringen opsiges forinden.  

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen ? 

Du kan opsige din forsikring skriftligt, senest en måned før en forsikringsperiode udløber. Du kan 

også opsige din forsikring med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned, mod et gebyr. Ved 

opsigelse i det første forsikringsår, opkræves et supplerende gebyr.  

Ved skade kan du eller selskabet opsige forsikringen med 14 dages varsel, i indtil 30 dage efter 

skaden afsluttes, skaden afvises eller erstatning betales. 

 

    

  


