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DRIVHUS 
FORSIKRING



Beløb i Dkr.
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DRIVHUSFORSIKRINGEN GIVER TRYGHED

Når du har investeret i et flot, nyt 

drivhus, så er det godt at vide, at 

det er forsikret mod de fleste ska- 

der. Det kan være stormskader, 

snetryk, almindelige uheld med 

plæneklipper eller et kosteskaft 

gennem en rude. Skulle der ryge 

en bold igennem, så er det også 

dækket.

Sammen aftaler vi, hvem der skal 

reparere, eller om du selv vil klare 

det mod, at vi betaler omkostnin-

gerne til dig.

Går det helt galt, sørger vi for, at du 

får et nyt drivhus sat op.

Forsikringen gælder for et år ad  

gangen. Du modtager automatisk 

et indbetalingskort for det kom-

mende år.

Du har en selvrisiko på 500,- kr. 

Det betyder, at hvis du får en 

håndværker til at reparere din ska- 

de, opkræver vi 500,- kr. hos dig, 

når vi betaler regningen. Hvis du 

selv udfører arbejdet, og kun skal 

have erstatning for materialer, er 

der ingen selvrisiko.

•   Forsikringen kan købes for alle typer 
drivhuse opført og fastgjort til sokkel

•   Kun privat anvendelse og kun opført  
på privat grund

•   Du har altid 14 dages fortrydelsesret  
fra købsdatoen

•   Forsikringen dækker stort set alle  
skader 

•   Dit drivhus bliver repareret, eller du får  
et nyt

•  Din selvrisiko er højest 500,- kr. 

 

Kort fortalt

HVORDAN KØBER JEG FORSIKRINGEN? 

Du sender os en mail med oplysning om:

•   Drivhusets type, navn og areal

•   Anskaffelsespris inkl. fastmonteret udstyr (hylder) og opførelse

•   Fotos fra alle vinkler, så vi kan se, at drivhuset er i god stand

•   Forsikringssted (fuld adresse)

•   Opkrævningsadresse



Drivhusets  
anskaffelsespris 

inkl. opførelsesomk. 

Helårlig 
præmie

Skadeforsik- 
ringsafgift*

Betalings-
gebyr**

Samlet pris 
om året

0-10.000 597,- 6,57 10,- 613,57

10.001-20.000 670,- 7,37 10,- 687,37

20.001-30.000 881,- 9,69 10,- 900,69

30.001-40.000 1.168,- 12,85 10,- 1.190,85

40.001-50.000 1.354,- 14,89 10,- 1.378,89

50.001-60.000 1.596,- 17,56 10,- 1.623,56

60.001-70.000 1.825,- 20,08 10,- 1.855,08

70.001-80.000 2.060,- 22,66 10,- 2.092,66

80.001-90.000 2.295,- 25,25 10,- 2.330,25

90.001-100.000 2.529,- 27,82 10,- 2.566,82

Kontakt os, hvis den samlede pris, inkl. opførelsesomkostninger, overstiger 100.000 kr. 

*Afgiften udgør 1,1 % af den opkrævede præmie og sendes til staten.
 
** Gælder ved betaling via Betalingsservice.  
Ved betaling via indbetalingskort udgør gebyret 60 kr.

FOTO BAGGRUND 
fra Willab

 
Det kan du selv gøre:

•   Luk vinduer og døre, hvis det blæser meget

•     Afkort skaftet på redskaber, så du ikke rammer en rude

   under rengøring 

•   Spil bold i den anden ende af haven

•   Fej sneen ned, så den ikke tynger glasset

Du skal passe godt på dit nye drivhus og gøre,  

hvad du kan for at undgå skader.

GODE IDEER
til at undgå skader
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Får drivhuset en skade, skal du tage 

fotos, der viser skaden tydeligt fra flest 

mulige vinkler. 

Derefter udfylder du en skadeanmeldel- 

se på www.danskglasforsikring.dk under 

menupunktet Kontakt. Her vedhæfter du 

dine fotos som dokumentation.

Hvis skaden er dækket, aftaler vi sam-

men, hvordan drivhuset skal repareres 

og hvem, der skal gøre det. 

Bliver reparationen for omfattende, kan 

du i stedet få et nyt drivhus. 

Vi betaler naturligvis for både drivhus og 

opsætning.

NÅR
SKADEN 
ER SKET

FORSIKRINGEN DÆKKER MEGET,  
MEN IKKE ALT 

Eksempler på, hvad forsikringen ikke dækker:

•   Skader som skyldes, at brugs- og installationsvejledninger ikke er fulgt

•   Skader under 500,- kr., med mindre du selv reparerer

•   Skader som følge af brand

•   Ridser, afskalning eller andre kosmetiske skader

•   Punkterede termoruder

•   Almindelig slidtage eller skader, der ikke nedsætter drivhusets  

anvendelighed som drivhus



Gammel Kaplevej 3 · 2830 Virum 

Tlf. 45 87 13 66 

sikkerpost@danskglasforsikring.dk

www.danskglasforsikring.dk

Vi har åbent:

Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00

Fredag kl. 9.00-15.00


