Dato: 10. Oktober 2014

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber
Garantifonden for skadeforsikringsselskaber sikrer forbrugeren i tilfælde af, at dennes forsikringsselskab skulle gå konkurs.
Forbrugeren vil få tilbagebetalt sin ubrugte præmie, minus 1.000 kr. i selvrisiko samt få dækket alle dækningsberettigede skader
anmeldt før konkursen og op til 4 uger efter konkursen.
Herefter er du overladt til dig selv som forbruger, idet forsikringsselskabet ”lukker og slukker”.

Problemstilling
Garantifonden dækker ikke forsikringsselskaber hjemmehørende i et EU- eller EØS-land, hvilket er årsagen til, at Gable Insurance AG
– ligesom en masse andre udenlandske udbydere på det danske marked – ganske enkelt ikke kan være medlem af Garantifonden.
Hensigten med Garantifonden er blandt andet, at du som forbruger kan gå ud og købe en ny forsikring for den tilbagebetalte
præmie, du får retur. Imidlertid kan en ejerskifteforsikring ikke genetableres på ny fordi ejerskiftet kun foregår én gang – den dag
huset overtages, og forsikringen skal tegnes før overtagelsen af ejendommen!
Du vil som udgangspunkt derfor aldrig kunne købe en ny ejerskifteforsikring, uanset hvilket forsikringsselskab - dansk eller
udenlandsk - du har tegnet din ejerskifteforsikring hos.

Sikring af kunder hos Gable Insurance AG
Idet Gable Insurance AG er udelukket fra den danske Garantifond, har Gable Insurance AG etableret en løsning i form af en
reassurance, der vil sikre dig som forbruger, som hvis Gable Insurance AG var medlem af Garantifonden.
Reassurancen er arrangeret mellem Gable Insurance AG og Barbican Insurance Group og har tilbagevirkende effekt, således at også
nuværende kunder er sikret.
Samtidig sikrer reassurancen, at du hos Husejernes Forsikring har mulighed for at få tilbagebetaling for din ubrugte præmie.

Reel forbrugerbeskyttelse hos Husejernes Forsikring
Husejernes Forsikring vil naturligvis stadigvæk være eksisterende og servicere dig som forbruger – også udover de 4 første uger efter
Gables Insurance AGs eventuelle konkurs.
Du vil derfor ikke miste din kontakt til os. Du vil stadig have mulighed for personlig service og vejledning, fordi Husejernes Forsikring
vil fortsætte driften i Danmark.
Det er vi meget stolte over at kunne tilbyde i forhold til vore danske konkurrenter.

Gable Insurance AG – anerkender dansk lovgivning
Gable Insurance AG har i mange år opereret på det internationale marked som udbyder af ejerskifteforsikringer, herunder i lande
som England, Belgien, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Holland, Norge, Spanien og Schweiz.
Gable Insurance AG er endvidere børsnoteret på London Stock Exchange, hvilket stiller store krav til kapital og soliditet. Disse krav
understøtter Gable Insurance AGs position som en sikker og troværdig udbyder af ejerskifte-forsikringer på også det danske marked.
Husejernes Forsikring og Gable Insurance AG er herudover medlem af alle relevante forbrugerbeskyttelsesorganisationer og ordninger i Danmark, herunder Forsikring & Pension og Ankenævnet for Forsikring.
Samtidig har Gable Insurance AG fraskrevet sig retten til at tilsidesætte en dansk domstols afgørelse, således at du heller ikke her
bliver stillet dårligere, end var du forsikret i et dansk forsikringsselskab.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, er du altid mere end velkommen til at kontakte os direkte på tlf. 56 57 44 00 på hverdage mellem kl. 1015.30 eller skrive til os på kontakt@husejernesforsikring.dk.
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