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Hvilke stormskader dækker din forsikring?
Danskerne blev i weekenden ramt af stormen Gorm. Læs her, hvordan mange
stormskader kan undgås, og hvad forsikringen dækker.
Når skaden er sket …
Står du tilbage med skader efter stormen Gorms hærgen i aftes, så sørg for at få hjælp til at
udbedre dem hurtigst muligt, så de ikke bliver større. Dit forsikringsselskab dækker ofte
udgifterne til en midlertidig reparation. Du skal bare huske at gemme alle kvitteringer, ligesom
det er en rigtig god idé at tage billeder af skaderne, så du kan vise skadens omfang til dit
forsikringsselskab.
Hvis dine vinduer er gået itu, bør du dække dem med træplader, plastik eller andet materiale,
der kan holde vind og regn ude, indtil du får ruderne repareret. Det samme gælder huller i
taget, der straks bør dækkes til med en presenning.
Sådan dækker forsikringen
Din forsikring dækker som regel skader som følge af storm. En undtagelse er løse genstande,
som er ødelagt af en flyvetur i stormen. Det er dit eget ansvar at sætte havemøbler, krukker,
grill, juletræskæder og andre løse genstande, inden døre inden stormen rammer. Forsikringen
dækker ikke disse ting, hvis de bliver beskadiget. Husk fx at havetrampolinen flyver godt i
stormen, så den bør man spænde fast til et træ eller pakke helt sammen, for der er flere
eksempler på, at den kan beskadige mennesker, biler og naboens hus, ved en flyvetur.
Har du fået skader på dit hus som følge af stormen, er det husforsikringen, der dækker.
Derimod er det indboforsikringen, hvis der er tale om skader på fx dine indbogenstande.
Gode råd:
Alkas gode råd før og efter stormen:
Før stormen
 Du kan downloade app’en ”Husets Vejralarm”, hvor du automatisk modtager varsler for
stormvejr.
 Sæt havekrukker, havestole og andet, som kan blive taget af stormen, indendørs.
 Fjern eller fastgør løse genstande i haven, som fx trampolinen.
 Fæld gamle træer og fjern grene.
 Fastgør løse tagsten.
 Luk alle vinduer og døre.
Efter stormen
 Dæk ødelagte vinduer til med træplader og huller i taget med presenning.
 Tag billeder af det beskadigede.
 Få grønt lys fra forsikringsselskabet, før du smider ødelagte genstande ud.
 Kontakt dit forsikringsselskab, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, når
skaden er sket.
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