
                                      Hvad kan du selv gøre, hvis du er kommet i klemme  

Her er vores råd til hvad du selv, som kunde kan gøre for, at stille dig bedst muligt.  

Har du tegnet en ejerskifteforsikring hos Husejernes Forsikring skal du følge finanstilsynets vejledning på 

deres hjemmesiden. De skriver følgende: 

”Kunder, der har tegnet forsikringer i Gable Insurance gennem Husejernes Forsikringsagentur, opfordres 

fortsat til at holde sig orienteret gennem selskabet og gennem Finanstilsynets hjemmeside. 

Forsikringskunder med aktuelle skader opfordres ligeledes fortsat til at dokumentere skaderne så 

godt som muligt og anmelde dem til Husejernes Forsikringsagentur”.  

Er du kommet i klemme med en husforsikring, skal du tage fat i et nyt forsikringsselskab og købe en 

komplet husforsikring, med alle de dækningsudvidelser som er mulige. Du skal ikke opsige nuværende 

forsikring før, du har haft huset besigtiget af en taksator fra forsikringsselskabet og det nye selskab 

meddeler at de dækker fuldt ud. Her vil vi anbefale at bruge www.forsikringsguiden.dk hvor man hurtigt og 

nemt kan få overblik over selskaberne, både priser og dækning. Vores råd er, at tilvælge alle dækninger 

som vist på billedet nederst. Ved at vælge en komplet husforsikring, står man bedst muligt i forbindelse 

med en skade, på ens hus. Har du en husforsikring i et andet selskab, så tjek op på hos dit 

forsikringsselskab, at du har alle udvidelser på din forsikring. 

Husk at husforsikring altid går forud, for en´ ejerskifteforsikring, for de skadesbegivenheder der kan dækkes 

af begge forsikringer. Så jo bedre en husforsikring man har, jo bedre er man stillet i tilfældet af en skade. En 

ejerskifteforsikring dækker kun de skader eller skadesrisici, der var til stedet på overtagelsestidspunktet. 

Husforsikringen, dækker de skader som opstår på huset, efter man har fået nøglen til huset. 

Læs mere på vores hjemmeside om ejerskifteforsikring og husforsikring eller kontakt os. 

               

 

                                                           Vælg så bred dækning som mulig 

http://www.forsikringsguiden.dk/

