Parcelhusforsikring
Selskab: Købstædernes Forsikring

FT.nr.: 51778
Vilkårsnummer: APR-2102

Her får du et overblik over, hvordan vores parcelhusforsikring dækker. For at få det fulde overblik kan du læse mere
i vores vilkår, som du finder på kfforsikring.dk. Vælger du en parcelhusforsikring hos os, kan du se din police på Mit
KF, som beskriver, hvilke dækninger du har valgt, og hvordan du er dækket. Sammen med vilkårene er det vores
fælles aftalegrundlag.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Parcelhusforsikringen dækker som udgangspunkt dit hus mod brand og anden skade. Forsikringen består af en
standarddækning og en række tilvalgsdækninger.
Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Standarddækning




Umonterede bygningsgenstande





Kosmetiske forskelle

✓

Brand, lynnedslag, eksplosion, pludselig
tilsodning, elskade og nedstyrtede genstande

✓

Anden skade som fx pludselige skader, skybrud,
stormskader, glas og sanitet m.fl.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Tyveri
Genhusning

Skader pga. fejlmontering, fejlkonstruktion
eller mangelfuld vedligeholdelse
Sætningsskader
Skade som følge af oversvømmelse fra hav, sø,
fjord eller vandløb.

Husejeransvar
Retshjælp
Lovliggørelse
Restværdierstatning
Oprydning

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

!

Tab af lejeindtægt
Redning og bevaring

Tilvalgsdækninger

!

✓
✓
✓
✓

!

Råd-, svampe- og insektangreb
Skjulte rør
Brud på stikledninger
Udvidet vanddækning

Vi dækker ikke sivskader fra synlige rør,
fygesne, skade hvor vand har fået adgang fra
åbninger, sprækker og revner eller opstigende
grundvand, med mindre du har tilvalgt
dækningen udvidet vanddækning.
Vi dækker ikke svamp-, råd- eller insekt skader
fra bindingsværk, pudsede ydertrævægge eller
bjælkehuse.
Der er afskrivning på visse bygningsdele. Se
vilkårene.

Hvor er jeg dækket?
✓ Forsikringen dækker på den adresse, der er noteret på policen.

Hvilke forpligtelser har jeg?
–
–
–
–
–

Du skal afgive korrekte oplysninger om dig selv, dit parcelhus og evt. tidligere skader.
Du skal checke, at der er sammenhæng mellem de oplyste informationer, og hvad der står på policen.
Du skal betale dine forsikringer til tiden.
Sker der ændringer i din beskæftigelse eller fritidsinteresser, som har betydning for vores prissætning, har du pligt
til at kontakte os hurtigst muligt.
Får du en skade, skal den anmeldes hurtigst muligt.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du skal betale forsikringen senest på den dato, som fremgår af indbetalingskortet. Hvis du tilmelder betalingen til
Betalingsservice, sker betalingen automatisk. Du kan betale forsikringen månedligt, kvartalsvist, halvårligt eller årligt.
Vi anbefaler, at du tilmelder betalingerne til Betalingsservice, men det er også muligt at få tilsendt et
indbetalingskort.

Hvornår starter og slutter dækningen ?
Forsikringen starter på en aftalt dato, som du kan se på din police og på Mit KF. Forsikringen gælder for 1 år af gangen,
og vi fornyer den automatisk, med mindre andet er aftalt.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige din forsikring uden gebyrer, hvis du eller dit nye forsikringsselskab sender en skriftlig opsigelse senest 1
måned før hovedforfald. Du kan også opsige forsikringen inden for en løbende måned plus en måned, mod at du betaler
et gebyr. Hvis du opsiger dine forsikringer inden for det første år, skal du betale et forhøjet gebyr.
Både du og Købstædernes Forsikring har mulighed for at opsige en forsikring i forbindelse med en skade. Det skal dog
ske senest 1 måned efter, skaden er afsluttet og med en varselsperiode på 14 dage.
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