Dit fritidshus repræsenterer en stor værdi, og selv om du passer godt
på det og løbende holder det ved lige, har du brug for en god
forsikring, hvis uheldet er ude.
Fritidshusforsikringen kan indeholde en bygningsforsikring
og indboforsikring. Her kan du læse en kort beskrivelse af
de enkelte dækninger, som gør det muligt for dig at sammensætte præcis den fritidshusforsikring, du har brug for.

Bygningsforsikring

Råd
Du kan tilkøbe en dækning for rådskader, hvis du også har
købt insekt- og svampedækningen. Så får du mulighed for at
få dækket skjulte rådskader, som har svækket træets bæreevne - typisk i husets lukkede konstruktioner, hvor du ikke
har mulighed for at vedligeholde.

Brand
Ud over skader, der er sket som følge af brand, får du også
dækket skader efter tilsodning, eksplosion, direkte lynnedslag og el-skade. Branddækningen er obligatorisk.

Stikledning
Dækker utætheder i rør og stikledninger udenfor huset, fx i
kloakrør, stikledninger i jord til vand, varme og gas samt fejl i
skjulte el-kabler.

Storm mm
Dækker, hvis der fx sker skade på dit fritidshus på grund af:
• Storm, sky- eller tøbrud samt snetryk
• Frostsprængning i rør- og installationer
• Udstrømning af væske
• Tyveri og hærværk
• Påkørsel
• Anden pludselig skade

Rør og kabel
Har du købt stikledningsdækningen, kan du også købe en
dækning for dine skjulte rør og kabler indenfor i huset. Her
dækkes utætheder i de rør, der løber inde i væggen eller
under gulvet på fx badeværelset eller i køkkenet. Dækker
også fejl i skjulte elkabler til opvarmning af rum, fx gulvvarme.

Dækningen indeholder også en ansvars- og retshjælpsforsikring.
Glas og sanitet
Dækker brud på glas og sanitet, fx vinduesglas, den keramiske kogeplade, glasset i ovnen, glasset i dit drivhus eller
brud på toilettet eller håndvasken.
Insekt- og svamp
Dækker skader, der skyldes angreb af trænedbrydende
svamp eller af træødelæggende insekter, fx i gulvkonstruktionen.
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Kosmetiske forskelle
Har det været nødvendigt at udskifte fliser i forbindelse med
en skade, fx på den ene væg, og er det ikke muligt at genanskaffe nye fliser svarende til de gamle, kan du vælge også
at få udskiftet fliserne på de øvrige vægge, så badeværelset
fremstår ensartet. Vi dækker 50 % af dine udgifter hertil.
Denne dækning er tilknyttet dækningen for rør- og kabelskade samt dækningen for glas- og sanitetsskade, hvor du
kan få hjælp til udskiftning af ikke skaderamt glas eller sanitet, så helhedsindtrykket bevares.
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Indboforsikring
Indboforsikringen dækker privat indbo, der kan betragtes
som normalt udstyr i fritidshuset.
Elektronikskade
Har du købt en dækning for dit indbo, kan du også købe
en elektronikskadedækning. Så har du mulighed for at få
dækket pludselige skader og funktionsfejl på elektriske
apparater, som udelukkende bruges i sommerhuset. Forsikringen dækker i 4 år fra første købsdato – helt uden fradrag
for alder.

Udlejningsdækning
Lejer du dit fritidshus ud, er det en god ide, at købe vores
udlejningsdækning. Den dækker, hvis lejer kommer til at
ødelægge noget ved et uheld eller hvis der sker tyveri eller
hærværk, på eller i fritidshuset, begået af lejer. Der udover
dækkes mistet lejeindtægt, hvis fritidshuset bliver ubeboeligt
på grund af en dækningsberettiget skade på din fritidshusforsikringen.

Praktiske oplysninger
Tilsyn og garantifond
Fritidshusforsikringen tilbydes eksklusivt til FOMO medlemmer via et samarbejde med Tryg Forsikring A/S. Tryg er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber
(www.skadegarantifonden.dk) og forsikringen er omfattet af
Garantifonden.
Selvrisiko
Prisen på din forsikring bliver billigere, hvis du vælger en
selvrisiko. Det betyder, at du selv betaler en del af skaden.
Uanset valg af selvrisiko gælder dog en minimums selvrisiko
på følgende skader.
• Ved rådskade er der en selvrisiko på 1/3 af den samlede
erstatningsudbetaling, dog minimum 2.500 kr. pr. bygningsdel.
• Ved anden pludselig skade, er der en selvrisiko på
2.500 kr.
• Ved elektronikskader er der en selvrisiko på 1.000 kr.
• For retshjælpsforsikringen gælder en selvrisiko på 10% af
udgifterne, dog mindst 2.500 kr.
• Der er aldrig selvrisiko på skader, der er dækket af
ansvarsforsikringen.
• Ved Udlejningsdækning gælder en selvrisiko på 1.000 kr,
samt en maksdækning pr. skade på 100.000 kr.
Dobbeltdækning
Når du køber en fritidshusforsikring, skal du være opmærksom på, at nogle skader også kan være dækket af en anden
forsikring eller serviceaftale. Fx kan rør-, svamp- og insektskader også være omfattet af en ejerskifteforsikring, og
afdækning i forbindelse med en skade på bygning kan også
være dækket af et serviceabonnement.
Som hovedregel kan du kun modtage erstatning fra én
forsikring.
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Betaling
Første betaling ved forsikringens ikrafttrædelse. Beløbet
opkræves via Betalingsservice eller Giro.
Hvis beløbet ikke betales senest sidste rettidige indbetalingsdag, sender vi en påmindelse om , at forsikringens dækning ophører, hvis beløbet ikke betales senest 21 dage efter
første påmindelse er modtaget. Hvis der sendes en påmindelse, har vi ret til at opkræve ekspeditionsgebyr, morarenter
og evt. andre omkostninger.
Gebyrer og afgifter
Sammen med prisen for forsikringen opkræves følgende
gebyrer og afgifter:
• Opkrævningsbebyr 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 60 kr. pr forsikring.
Forsikringsaftalens løbetid
Forsikringsaftalen gælder i et år og bliver automatisk fornyet,
medmindre du eller vi har opsagt aftalen eller huset er solgt.
Opsigelse af forsikringsaftalen
Forsikringen fortsætter, indtil du eller vi skriftligt opsiger
aftalen. Opsigelsen skal ske med mindst 1 måneds varsel til
hovedforfald.
Mod et gebyr pr. police 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.
Vær opmærksom på, at der er særlige regler for opsigelse,
når forsikringen omfatter bygningsbrand.
I forbindelse med en skade er både du og vi 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
kontakte os på 62 21 44 88. Du kan også anmelde skaden på
www.fomo.dk.

Klagemuligheder
Er du ikke enig i vores afgørelse, så kontakt FOMO.
Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er
tilfreds, kan du kontakte Kvalitetsafdelingen, som er Trygs
klageansvarlige afdeling.

En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema,
som du kan få i Trygs Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet. Det koster en mindre gebyr.
Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres
disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting.

Adressen er:
Tryg
Postkode J22
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
E-mail: Kvalitet@tryg.dk
Fører henvendelsen til Kvalitetsafdelingen ikke til et tilfredsstillende 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

Få råd og vejledning hos os
Det er vigtigt, at dine forsikringer passer til dit liv. Du er
derfor altid velkommen til at kontakte os på tlf. 62 21 44 88
eller e-mail fomo@fomo.dk.
Dette faktaark indeholder ikke alle oplysninger om fritidshusforsikringen.
I tilfælde af skader, er det forsikringsbetingelserne og forsikringsaftalen (policen) der
gælder. Forsikringsbetingelserne sendes sammen med forsikringsaftalen (policen).
De kan også ses på www.FOMO.dk.

FOMO Plus – fordele der skaber tryghed
FOMO Plus er et fordelsprogram for dig, der samler alle dine
forsikringer hos os. Med FOMO Plus får du 10% rabat på en række
forsikringer. Samtidig får du adgang til fordele, der skaber tryghed i
hverdagen.
Læs mere på www.FOMO.dk
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