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Hvorfor vælge kosmetiske forskelle?
Kosmetiske forskelle er en tillægsdækning til 
din husforsikring. Tillægsdækningen hjælper 
i de tilfælde, hvor reparation af et beskadiget 
område vil give et uensartet helhedsindtryk. 

Forsikringssummen er maksimalt 50% af ud-
giften dog max. 50.000 kr. pr. skade

Hvilke genstande er omfattet
-Fastmonterede skabslåger/fronter
-Gulve
-Bordplader
-Fliser/klinker

 
Skadeeksempel 1
Der kommer fygesne ind på loftet, uden du 
opdager dette. Da dette smelter, drypper der 
vand ned på dit trægulv i den ene side af 
stuen. Det koster 10.000 kr. at skifte den ska-
dede del af gulvet, og der vil blive væsentlig 
farveforskel mellem den skiftede del og den 
ikke skiftede del af gulvet.

Du har tegnet udvidet vandskade og kosmeti-
ske forskelle. (Der er dækning for skaden).

Det vil koste 40.000 kr. at skifte hele gulvet, 
og du vil gerne have, at det ser ens ud.

Der dækkes 30.000 kr. / 2 = 15.000 kr. til 
hjælp til de kosmetiske forskelle, såfremt du 
ønsker at skifte hele gulvet.

Reparation af gulvet er dækket på standard-
dækningen. (10.000 kr.)

Skadeeksempel 2
Du har en rørskade på dit badeværelse. Der 
er skade i hele gulvet og i den ene væg. Du 
vil i forbindelse med udbedringen af skaden 
gerne have ens fliser på alle vægge, da den 
gamle klinke ikke kan skaffes igen.

Det koster 30.000 kr. ekstra at få skiftet klin-
kerne på de tre ubeskadigede vægge.

Forsikringen dækker 50% af udgiften til ud-
skiftning af de ubeskadigede fliser = 15.000 
kr.

 
Begrænsninger
Det er en forudsætning for dækning, at iden-
tiske gulve, bordplader og skabslåger/fronter 
ikke kan genanskaffes. 

Rummene/lokalerne opdeles ved naturlige 
skillelinjer som f.eks. dørtrin, gulvlister, dør-
åbninger og lignende større åbninger, uanset 
om gulvene er gennemgående.

Erstatning
Vær opmærksom på, at erstatning maksimalt 
er 50% af udgiften dog max. 50.000 kr. pr. 
skade.

Kosmetiske forskelle
 - sikr helheden i dit hjem


