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Dette dokument giver et hurtigt overblik over hvad forsikringen omfatter, og må ikke forveksles med police og 
forsikringsbetingelser. Forsikringsbetingelserne kan findes på Thisted Forsikrings hjemmeside www.thistedforsikring.dk. 
 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Villaforsikringen består af en tingskadeforsikring og en ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker de skader der 
pålægges dig som privat ejer eller bruger af ejendommen. Tingskadeforsikringen dækker beskadigelse af dine 
bygninger. Derudover er der mulighed for at tegne en lang række tillægsforsikringer der dog ikke alle fremgår af dette 
dokument. 
 

Hvad dækker den? 
Ansvarsforsikring 

 Dækker berettigede erstatningskrav. 

 Dækker udgifter til uberettigede 
erstatningskrav. 
 
Forsikrede sum: 
Sum 10 mio. kr., dog højst 4 mio. kr. ved 
tingskade. 
 

Bygningsforsikring 

 Dækker skade på dine bygninger som 
følge af brand, vejrskader, tyveri og 
hærværk, udstrømning af væsker, anden 
pludselig skade. 

 Dækker skade på dine bygninger forvoldt 
af svamp og insekt samt råd. 

 Dækker skade på skjulte rør og kabler 
samt stikledninger. 

 Dækker brud på glas og sanitet. 

 Dækker forøgede byggeudgifter 
(lovliggørelse). 

 Dækker udgifter til genhusning og 
huslejetab. 
 

Krisehjælp 

 Dækker udgifter til psykologisk 
krisehjælp til dig og din husstand. 
 

Retshjælpsforsikring 

 Dækker omkostninger til visse private 
retstvister. 

 

 

Hvad dækker den ikke? 
 Skader der forvoldes af hunde. 

 Udgifter som har erhvervsmæssig 
karakter. 

 Manglende, mangelfuld eller forkert 
vedligeholdelse af din ejendom. 

 Bygningens sætning eller rystelser fra 
trafik. 

 Skade som udelukkende grundes på 
misfarvning eller udseende i øvrigt. 
 

 

Er der nogen begrænsninger af  
dækningen? 

! I forbindelse med din 
erstatningsopgørelse kan der for visse 
områder/genstande være særlige 
erstatnings/og eller afskrivningsregler – 
se nærmere i dine forsikringsbetingelser. 

 

 

Hvor er jeg dækket? 
 I Danmark på forsikringsstedet. 

 

 

Hvilke forpligtelser har jeg? 

- Ved tegning af forsikringen skal du give os sandfærdige oplysninger om dig selv og dine tidligere 
forsikringsforhold, herunder om skader og eventuelle skærpede vilkår. 

- Mens forsikringen løber, er det vigtigt at du fortæller os hvis der sker ændringer i de oplysninger der 
fremgår af din police.  

- I tilfælde af skade er det vigtigt at du giver os fyldestgørende og sandfærdige oplysninger om 
hændelsesforløbet så vi kan afgøre om skaden er omfattet af forsikringen.  
 

http://www.thistedforsikring.dk/


 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 

- Forsikringen betales forud i danske kroner. 

- Forsikringen kan betales helårligt, halvårligt, kvartårligt eller månedligt. For månedlig betaling er der 
visse forudsætninger der skal være opfyldt. 

- Forsikringen kan betales ved indbetaling til Betalingsservice, ved bankoverførsel eller ved brug af 
girokort som vi fremsender.  

- Forsikringen skal betales senest den dato der fremgår af præmieopkrævningen, eller den dato der 
fremgår af oversigten fra Betalingsservice. 
 

Hvornår starter og slutter dækningen? 

- Forsikringen træder i kraft den dag du ønsker at forsikringen skal gælde fra.  

- Forsikringen træder dog tidligst i kraft den dag Thisted Forsikring har accepteret forsikringen. 

- Forsikringen er årlig og fornys automatisk indtil den opsiges skriftligt enten af dig eller af Thisted 
Forsikring. 
 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

- Forsikringen skal opsiges skriftligt med én måneds varsel til forsikringens hovedforfaldsdato. 

- Hvis du fortryder at du har tegnet forsikringen, kan du opsige forsikringen indtil 14 dage efter at 
forsikringen er trådt i kraft, eller du har modtaget vilkårene for forsikringen (den seneste dato af de to 
datoer). 

- Forsikringen kan også opsiges med én måneds varsel til udgangen af en måned. Det koster et gebyr 
der fremgår af Thisted Forsikrings hjemmeside. 

- Forsikringen kan opsiges med 14 dages varsel efter en skades udbetaling eller ved afvisning af en 
skade. 
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