
Er der begrænsninger  
i dækningen?
Generelt
–  Simpelt tyveri af enhver art. 
–  Vi erstatter visse bygningsdele ud fra afskrivningstabeller. 
–  Skader, hvor træværkets bæreevne ikke er svækket. 
–  Bygge- og reparationsarbejder. 
–  Skader, der skyldes utilstrækkelig opvarmning. 

C
70

61
21

 0
1 

09
.2

1

Købmand Hansens Feriehusudlejning A/S 
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Selskab: Codan Forsikring A/S FT-nr.: 52042 Produkt: Fritidshusforsikring

Hvad dækker den ikke?
Generelt
–  Legetårne, legehuse og lignende. 
–  Ikke-fastmonterede bygningsdele og -materialer.
–  Haveredskaber med over 25 hk. 
–  Småbåde over 6 meter, windsurfere og luftfartøjer  

inkl. dele og tilbehør. 
–  Særlige genstande, bl.a. smykker, penge, ædelstene  

og ting af guld eller sølv. 
–  Naturkatastrofer dækket af Pool- og eller  

forsikringsordninger.

Her kan du læse en kort beskrivelse af vores fritidshusforsikring. Du kan læse de komplette betingelser, se mere om forsikringen  
og vores forbrugerinformation på codan.dk. Vælger du at oprette forsikringen, får du de samlede betingelser og certifikatet, der tilsammen  
udgør aftalen mellem os. I dokumentet her omtaler vi de forsikrede personer med 'du' eller 'din'. 

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Købmand Hansens Feriehusudlejning A/S' forsikring består af en række dækninger, som du kan se på den nedenstående liste.  
I dit certifikat kan du se, hvilke dækninger din forsikring indeholder.

Hvad dækker den? 
Generelt
Forsikringen dækker din ejendom – dvs. det fritidshus og de 
bygninger, der er på matriklen, og som står i dit certifikat. 

Forsikringen omfatter dig som ejer eller bruger af huset og 
dine eventuelle medhjælpere. 

Forsikringsdækning
Brand 
Kasko 
Glas og sanitet 
Svamp, insekt og råd 
Skjulte rør og kabler 
 Stikledning 
Indbo
Plus-dækning
Pool og jordvarmeanlæg
 Væggelus
 Driftstab/huslejetab

Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker på adressen for ejendommen, som står i dit certifikat. 

Hvilke forpligtigelser har jeg?
–  Der skal gives samtykke til, at Codan må registrere, udveksle og behandle oplysninger, så Codan kan administrere forsikringen. 
–  Der skal gives korrekte oplysninger, når forsikringen oprettes.
–  Der skal betales til tiden. 
–  Codan skal kontaktes, hvis oplysningerne i certifikatet er forkerte, eller hvis der i øvrigt sker ændringer i de oplysninger,  

der står i certifikatet. 
–  Brugere af udstyr skal forebygge skader i henhold til sikkerhedsforskrifterne i betingelserne. 
–  Skader skal straks anmeldes til Codan.
–  Tyveri, røveri, overfald og hærværk skal anmeldes til politiet.

Kr.
Kr. Hvornår og hvordan betaler jeg?

Du betaler første gang, når forsikringen træder i kraft. Senere betalinger er på de aftalte betalingsdage.
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Hvordan opsiger jeg aftalen?
–  Forsikringen er indgået for en aftalt periode. Du kan tage kontakt til Codan, hvis du ønsker at opsige aftalen.

Hvornår går dækningen fra og til?
–  Forsikringen starter den dato, vi aftaler, og løber et år ad gangen. Vi forlænger den automatisk for yderligere et år,  

medmindre du opsiger den inden. 
–  Forsikringsbetingelsers opsigelsesperiode er forlænget til tre måneder.


