SAMMENLIGNINGSSKEMA:

Din husforsikring i dag og Alkas nye
De væsentligste forskelle mellem din nuværende Alka husforsikring (AH-03)
og vores nye husforsikring (AH-04).

DIN HUSFORSIKRING
I DAG (AH-03)

DÆKNING

ALKAS NYE
HUSFORSIKRING (AH-04)

Omfattede bygninger og genstande

Bygninger skal være opført på
muret eller støbt fundament eller
på nedgravede trykimprægnerede
træstolper.

Intet krav om, at bygninger skal være
opført på fundament af nogen art.

Glas i drivhuse

Dækker ikke glas i drivhuse.

Dækker glas i drivhuse med indtil
25.000 kr.

Overdækninger til udendørs
svømmebassiner

Ikke dækket.

Dækket indtil 50.000 kr.

Installation af røgalarmer i huset
efter større brandskader, der koster
mere end 25.000 kr.

Ikke dækket.

Dækker installation af op til fem
røgalarmer, der bliver koblet til husets faste
elinstallationer. Forsikringen dækker indtil
5.000 kr. pr. skade.

Husejeransvar – ved brug af
motoriserede haveredskaber

Dækker til og med 15 HK.

Dækker til og med 25 HK.

Psykologisk krisehjælp

Ikke dækket.

Forsikringen dækker psykologisk
krisehjælp, hvis du har brug for det i
forbindelse med en skade, der er dækket
af din husforsikring, f.eks. efter en brand.

TILVALGSDÆKNINGER

(I din police kan du se, om du har de enkelte dækninger)

SVAMPE-, INSEKT- OG
RÅDSKADE i opløste spånplader
der fungerer som undergulv

Ikke dækket.

Dækker opløste spånplader, der fungerer
som undergulv i beboelsen, når
funktions- eller bæreevnen er svækket,
selvom der ikke er konstateret råd- eller
svampeskade.

SVAMPE-, INSEKT- OG
RÅDSKADE i pudsede træhuse
og bjælkehuse

Dækket.

Dækker ikke skade, der konstateres på,
i eller udbreder sig fra
• pudsede træydervægge
• bærende ydervægge i bjælkehuse.

SKJULTE RØR
Installation af vandsikringsanlæg i
huset efter større skader på skjulte
rør til brugsvand, der koster mere
end 25.000 kr.

Ikke dækket.

Dækker installation af anlæg, der
overvåger tilførslen af brugsvand.
Anlægget skal være godkendt af Alka.
Forsikringen dækker med indtil 6.000 kr.
pr. skade.

Fortsætter på næste side ...

DÆKNING
UDVIDET DÆKNING

DIN HUSFORSIKRING
I DAG (AH-03)

ALKAS NYE
HUSFORSIKRING (AH-04)

Dækker:
• Udvidet vandskade, f.eks. fygesne
• Kosmetiske forskelle på fliser og
klinker
• Skader forvoldt af mår og gnavere
• Skader på byggematerialer
• Tab af vand og olie i forbindelse
med en dækket skade

Dækker:
• Udvidet vandskade, f.eks. fygesne
• Kosmetiske forskelle på fliser og klinker
• Kosmetiske forskelle på glas og sanitet
skader forvoldt af mår og gnavere
• Rottespærre – 50% af udgiften
• Funktionsfejl i elektriske bygningsinstallationer
• Tyveri og hærværk af haveanlæg
• Påkørsel af haveanlæg
• Skader på byggematerialer
• Tab af vand og olie i forbindelse med en
dækket skade

LOVLIGGØRELSE

Indtil 10% af den skadede bygnings
nyværdi er dækket.

Dækker indtil 15% af den skadede
bygnings nyværdi – dog højst 1.500.000 kr.

AFSKRIVNINGSTABELLER

Skader på antenner og paraboler
bliver opgjort efter en afskrivningstabel.

Skader på antenner og paraboler bliver
opgjort til nyværdi uden afskrivning.

Der er afskrivning på plasttage af
polycarbonat, f.eks. Fastlock tage,
fra de er 6 år gamle.

Der er først afskrivning på plasttage af
polycarbonat, f.eks. Fastlock tage, fra de
er 15 år gamle.

Der er afskrivning på luft til vand
varmepumper fra de er 2 år gamle.

Der er først afskrivning på luft til vand
varmepumper fra de er 5 år gamle

Solcellemoduler bliver opgjort til
nyværdi.

Solcellemoduler bliver opgjort efter en
afskrivningstabel.

Svampe-, insekt- og rådskader i
døre, vinduer og glaspartier med
træramme bliver opgjort efter en
afskrivningstabel og fratrukket evt.
selvrisiko.

Svampe-, insekt- og rådskader i døre,
vinduer og glaspartier med træramme har
en fast selvrisiko på 2.500 kr. pr. del, der
bliver udskiftet.

Erstatningen bliver opgjort til
nyværdi og efter afskrivningstabellerne, hvor det er relevant.

Erstatningen bliver opgjort til nyværdi.

ERSTATNINGSOPGØRELSE

(Hvis der er stilles nye krav fra myndighederne, som medfører forøgede byggeudgifter
i forbindelse med, at huset bliver istandsat/
genopført efter en dækket skade)

(Forsikringen har afskrivningstabeller for
følgende bygningsdele og genstande)

RESTVÆRDIERSTATNING

Sammenligningsskemaet giver ikke en fuldstændig beskrivelse af dækningerne eller af forskellene mellem
din nuværende husforsikring hos Alka og Alkas nye husforsikring.
Vil du vide mere, så kontakt os på 70 12 14 16. Du kan også sige ”Ja tak” til at blive kontaktet, så ringer vi
dig op og tager en snak om fordelene for dig ved at skifte.
Du finder altid de nye betingelser på alka.dk

