Haveforeningen Dano
Jyllingevej 287
2610 Rødovre

Telefon:
Telefontid:
Forsikring:

19. juni 2020
44 20 45 00
8-21 (man-tors)
8-18 (fredag)
9-16 (lørdag)
Fritidshus
605-5.003.691.312

Kopi af forsikringsaftalen (policen) for Fritidhus
Vi sender en kopi af forsikringsaftalen (policen) for din fritidshusforsikring.
Det er vigtigt, at du læser forsikringsaftalen grundigt igennem for at se, om dækninger
og summer passer til dit behov. Desuden skal du sikre, at de øvrige oplysninger, som
fremgår af forsikringsaftalen, er rigtige.
Hvis du har ændringer eller spørgsmål til forsikringsaftalen, kan du kontakte os på
telefon 44 20 45 00 eller sende en mail til frederik.petersen@tryg.dk.

Venlig hilsen
Tryg

Tryg | Klausdalsbrovej 601 | 2750 Ballerup
70 11 20 20 | www.tryg.dk
Tryg Forsikring A/S | CVR nr. 24260666

.
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70 11 20 20 | www.tryg.dk
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Forsikringsaftale (Police)

Fritidshus
Policenummer: 605-5.003.691.312
19. juni 2020

Forsikringstager

Haveforeningen Dano

Selvstændig
erhvervsdrivende

Hverken du eller din ægtefælle/samlever er selvstændig erhvervsdrivende.
Du er selvstændig erhvervsdrivende, når din primære indkomst kommer
fra et selvstændigt erhverv med en omsætning højere end 450.000 kr.
(ekskl. moms).

Forsikringssted

Jyllingevej 287
2610 Rødovre
Ejendommen er opført i 1960 og har et boligareal på 120 kvm.
Boligens tagtype er tagpap (med taghældning).
Der er 0 toilet.
Der er ikke brændeovn i huset.
Der er ikke indendørs swimmingpool.
Der er ikke udendørs swimmingpool.
Fritidshuset udbydes ikke til udlejning.
Udhus/garage har et bebygget areal på 0 m2.

Matrikelnr./ejerlav

Lejet grund Rødovre

Kommune

Rødovre

Forsikringsaftalen
gælder fra

1. juni 2020

Forsikringens
betaling

1. juni

Hovedforfald

1. juni

Forsikringens
betingelser

For denne forsikring gælder forsikringsbetingelserne for Fritidshus nr.1801.
Forsikringsbetingelserne findes på Min side på
www.tryg.dk/min-side eller i e-Boks.
Du kan også kontakte os, hvis du ønsker betingelserne tilsendt.

Side 1
Tryg | Klausdalsbrovej 601 | 2750 Ballerup
70 11 20 20 | www.tryg.dk
Tryg Forsikring A/S | CVR nr. 24260666

Forsikringsaftale (Police)

Fritidshus
Policenummer: 605-5.003.691.312
19. juni 2020
Forudsætninger

Prisen er beregnet ud fra:
- at du eller din ægtefælle/samlever ikke har anmeldt flere end 2 skader
indenfor de seneste 3 år
- at ejendommen ikke er blevet pålagt skærpede vilkår eller har fået opsagt
en fritidshusforsikring i et andet selskab. Skærpede vilkår betyder, at
forsikringen er pålagt selvrisiko, højere pris, øgede sikringskrav eller
dækninger er fjernet
- at hverken du eller din ægtefælle/samlever er registreret i RKI eller Debitor
Registret.

Urigtige oplysninger Det er vigtigt, at dine oplysninger til os altid er korrekte og opdaterede. Ifølge
forsikringsaftaleloven kan afgivelse af urigtige oplysninger resultere i, at
forsikringen ophæves fra ikrafttrædelsestidspunktet, at erstatningen bliver
sat ned, eller erstatningen falder helt bort ved en skade. Derfor skal
du straks rette eventuelle fejl i de oplysninger, du har afgivet.
Skadeforsikringsafgift

Afregnes efter "Lov om afgift af skadesforsikringer"
Tryg Forsikring A/S CVR-nr. 24260666
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Forsikringsaftale (Police)

Fritidshus
Policenummer: 605-5.003.691.312
19. juni 2020
Forsikringen omfatter
Brand, Storm m.m, Rør/kabel og Stikledning
Indbo (beløbet indeksreguleres)
245.386 kr
Dækker privat Indbo og private ejendele, der kan betragtes som normalt
udstyr i et fritidshus.
Forsikringen omfatter ikke
Insekt/svamp, Rådskadedækning, Elektronikskade og Udlejning
Selvrisikobeløb
Forsikringen indeholder forskellige selvrisikobeløb, som er de beløb, du selv
skal betale ved en skade:
Selvrisiko år 2020
0 kr. pr. skade

Forsikringens
selvrisiko

Individuel selvrisiko

Særlig selvrisiko

Særlige selvrisikobeløb gælder altid uanset forsikringens individuelle
selvrisikobeløb:
Anden pludselig skade

2.500 kr. pr. skade
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Forsikringsaftale (Police)

Fritidshus
Policenummer: 605-5.003.691.312
19. juni 2020
Særlige betingelser
Retshjælp
Forsikringen omfatter ikke retshjælp.
Haver dækket:
Uanset policens ordlyd er der en indbosum på kr. 150.000
Uanset policens ordlyd indenholder denne forsikring ikke glas og
Kumme forsikring, dog dækkes i forbi. med indbrud
Uanset betingelserne for rør og stik er følgende gældende :
for skjult rør/stikledning. (Kloak, vand og el.)
Dette er en udvidelse af den eksisterende forsikring og vil gælde nye
installationer,foretaget i forbindelse med indlægning af ny kloak og ny
vandledning i de enkelte havelodder.
Dækningen gælder fra brønden og ind på det enkelte havelod.
Desuden vil eksisterende vand- og el-installationer være meddækket, hvis
tilslutningen til det nye system, er foretaget af en autoriseret
vvs-installatør, og der foreligger dokumentation herfor.
Stikledningen gælder også for el-ledninger/kabler, på lovlige installationer.
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