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“Konklusionen er er, at Boligadvokaten 

ikke kan nøjes med at tale om prisen på en 

ejerskifteforsikring. Risiko og dækning er 

mindst lige så vigtigt”

Kilde: Advokatsamfundet, 2016

Kilde: Advokatsamfundet, 2016 Kilde: Advokatsamfundet, 2016

”Det må kunne forventes, at advo-

kater, der beskæftiger sig med bolig-

rådgivning, rådgiver om alle forhold, 

der vurderes at have betydning for 

den konkrete handel, herunder ejer-

skifteforsikringer forudsat kunden

ikke specifikt har fravalgt rådgivning 

om dette.”

Det er i den forbindelse naturligt, at 

rådgivningen omfatter orientering om 

individuelle vilkår, dækningsmæssige 

forskelle under den udvidede ejers-

kifteforsikring samt den risiko, der 

måske kan være forbundet med at 

tegne en forsikring i et agentur frem 

for i et dansk forsikringsselskab.”

•  På basis- og den udvidet ejerskifteforsikring kan
     Boligadvokaten få vist tydelige forskelle.

•  Print evt. forskellene ud og vedlæg dem sagen,
    således kunden efter rådgivningen, selv kan ind-
    hente priser hos de selskaber, der bedst passer til 
    kundens behov.

•  Comadso opdaterer dagligt forsikrings markedet, så
     det altid er de nyeste ejerskifteforsikringer der vises.

ADVOKATRÅDETS RESPONSUMUDVALG I DEC. 2016 FASTSLÅR, AT DET 

IKKE ER NOK FOR EN BOLIGADVOKAT BLOT AT RÅDGIVE BOLIGEJERE 

OM, HVILKE EJERSKIFTEFORSIKRINGER DER ER BILLIGST OG UNDLADE 

AT RÅDGIVE OM KVALITETEN AF FORSIKRINGEN, HERUNDER OM 

EVENTUELLE HULLER I DÆKNINGEN.

Direkte adspurgt om
rådgiverens ansvar skriver
Responsumudvalget i
afgørelsen:

Ejerskifte rådgivning er nu nemt og enkelt
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ULOVLIGE BYGNINGSINDRETNINGER          EKSTRA VURDERING          LOVLIGGØRELSE          PRÆMIE REFUNDERING          VANDTAB

FORHOLD VED GRUNDEN         MAKS. ERSTATNING        KRAV OVERFOR GARANTISTILLERE         OLIETAB         KOSMETISK DÆKNING

VANDSIKRING        GARANTIORDNING       ANKENÆVNSSTATISTIK        JURIDISK BISTAND         SKIMMELSVAMP

OPMAGASINERING       GENHUSNING        BAGATELGRÆNSE         GASTAB          EPSI

Se flere områder på Comadso.com

Comadso Comadso holder øje med og 

opdaterer dagligt markedet for forsik-

ringer og leverer denne transparens til 

forsikringsselskaberne i Norden.

Transparensen leverer vi til mange 

forsikringsselskaber, og selv Boligadvo-

kater kan drage fordele af dette og 

højne rådgivningskvaliteten på områder 

som Advokatsamfundet slår fast er at 

ansavrsområde.

Alm. Brand

Codan

Dansk

Boligforsikring

Danske Forsikring

Frida

1.   Vælg det selskab din kunde har fået tilbud fra.

2.   Vælg nogle andre selskaber og se forskellene.

3.   Rådgiv kunden om fordele og ulemper ved dækningerne.

4.   Beslut evt. sammen med kunden om det foreliggende
       tilbud skal accepteres.

5.   Beslut evt. om et nyt tilbud skal indhentes.

6.   Vedlæg sammenligningerne i sagen så kunden har 
       dokumentation.

Gjensidige

Nem

Privatsikring

Sønderjysk

Topdanmark

Tryg

COMADSO TILBYDER ET SOLIDT EJERSKIFTE
OVERBLIK MED ET PAR KLIK MED MUSEN.

BILLED MANGLER - BILLED OMRÅDE

DÆKNINGSFORSKELLE PÅ EJERSKIFTEFORSIKRINGER

AFLÆS EJERSKIFTE FORSKELLE PÅ 
FØLGENDE SELSKABER;

ANVEND COMADSO I DET DAGLIGE;

BILLED MANGLER - BILLED OMRÅDE



Email: info@comadso.com             Telefon:  +45 70 20 80 20             Website: www.comadso.com

Comadso sammenligner forsikringsprodukter

for forsikringsselskaber, og har en lang række

forsikringsselskaber, som kunder i skandinavien.


