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Her kan du læse en kort beskrivelse af vores drivhusforsikring. Du kan også se mere om vores drivhusforsikring samt
vores forbrugerorientering på vores hjemmeside danskglasforsikring.dk. Ved køb af forsikringen får du forsikringsbetingelser og police, der samlet set udgør de specifikke vilkår for aftalen mellem os.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikringen dækker skade på det forsikrede drivhus, der er en følge at en pludselig og uforudset hændelse, samt følge
at tyveri og hærværk foretaget af personer uden lovlig adgang til drivhuset.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Generelt

Generelt

Din forsikring dækker skade på det forsikrede
drivhus, der er en følge at en pludselig og
uforudset hændelse, samt følge af tyveri og
hærværk foretaget af personer uden lovlig
adgang til drivhuset.

Din forsikring dækker ikke skade som følge af
brand, herunder kortslutning m.v.

Forsikringen dækker udgifter til oprydning og
reparation. Ved en totalskade dækker
forsikringen udgifter til oprydning og opsætning af
nyt tilsvarende drivhus. Selvrisiko fremgår af
police/forsikringsbetingelser.
Tilvalg
Der kan ikke foretages tilvalg til denne forsikring.

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?
Generelt
Forsikringen omfatter ikke materialer der ikke er
monteret og anbragt i hel stand på dets blivende
plads, samt tekniske installationer af enhver art
herunder el, gas og vandinstallationer.

Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker på forsikringsstedet jf. policen.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Du skal ved køb af forsikringen give korrekte oplysninger.
Du skal oplyse os om eventuelle forudbestående skader på det forsikrede.
Du skal betale indenfor den gældende betalingsfrist.
Du skal kontakte os, hvis oplysningerne i din police er ukorrekte, eller hvis der sker ændringer, f.eks. hvis du
flytter til en anden adresse, udskifter eller ændrer i dine ruder, eller på anden måde ændrer ved risikoen.
Du skal straks anmelde enhver skade til selskabet.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du betaler altid din forsikring forud. Du betaler normalt din forsikring for 1 år ad gangen. Du har mulighed for at
vælge månedlig, kvart- eller halvårlig betaling. Du betaler din forsikring på indbetalingskort eller via BS. Du skal
have betalt senest på sidste rettidige indbetalingsdag.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Din forsikring gælder for et år ad gangen og bliver automatisk fornyet hvert år, medmindre forsikringen bliver
opsagt af dig eller os. Der er i øvrigt særlige regler for opsigelse i de tilfælde, hvor du anmelder en skade.
Yderligere information findes i forsikringsbtingelserne.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan gebyrfrit skriftligt opsige din forsikring med mindst 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag, dog tidligst et
år efter forsikringens ikrafttræden. Mod betaling af et mindre gebyr kan forsikringen opsiges med 30 dages varsel
til udgangen af en kalendermåned. Har forsikringen været i kraft i mindre end 1 år, opkræves der et større gebyr.
Alle aktuelle gebyrer kan ses på vores hjemmeside danskglasforsikring.dk.

