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Husforsikring 1.0 
Vilkår for køb 
Gældende fra 2022-05-09 
 
Husforsikringen giver dig økonomisk beskyttelse af dit hus og tilhørende bygninger. Dette er en generel 
information, som du har ret til at modtage, inden du køber forsikringen, og det er derfor vigtigt, at du 
læser den. Forsikringen indeholder også vigtige begrænsninger og sikkerhedsbestemmelser. Hvis du har 
særlige ønsker til din forsikringsdækning, er det vigtigt, at du finder ud af, om dækningen på din 
husforsikring svarer til disse ønsker. Du er velkommen til at kontakte os via vores app eller hjemmeside, 
hvis du har spørgsmål. De fulde vilkår og betingelser er tilgængelige på vores hjemmeside 
https://www.hedvig.com/dk/betingelser. 
 
Hvor gælder forsikringen? 
Forsikringen omfatter huset samt tilhørende bygninger på din ejendom, som er specificeret i forsikringspolicen.  Du 
kan kun forsikre et hus, som du ejer og/eller bruger i Danmark, ikke på Færøerne eller i Grønland. 
 

Hvem gælder forsikringen for? 
- Forsikringen gælder for dig som forsikringstager og for personer med samme folkeregisteradresse, som er 

angivet som medforsikrede i forsikringsbeviset. 
- Personer, som hjælper til med at passe huset, er kun omfattet af ”Ansvar” 
- Ved bygninger, der er under opførelse, til- eller ombygning, er byggeriets entreprenører meddækket på 

brand- og stormdækningen, når bygherren er forpligtet til at tegne forsikring jf. de almindelige betingelser 
for arbejde og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder (AB 18 § 11, stk. 1). 
 

Hvad dækker forsikringen? 
Forsikringen dækker skade på forsikret ejendom og grund ved pludselig og uforudset hændelse. Den hændelse, der 
har udløst skaden, skal have haft et hurtigt forløb. Hændelsen skal også være indtruffet uventet og normalt ikke 
kunne forudses og dermed forhindres. 
 
Husforsikringen gælder ikke alt 
Husforsikringen gælder ikke for indbo og løsøre som tøj og møbler. Til det skal du have en særskilt indboforsikring. 
For ting som biler, motorcykler, både, campingvogne og knallerter skal du også tegne en særskilt forsikring. 
 
Der kan også være begrænsninger og undtagelser under hver skadeskategori, det er derfor vigtigt at læse dine 
forsikringsbetingelser for at forstå, hvad der er dækket ifølge husforsikringen. 
 
Eksempler på nogle begrænsninger er: 

- Skader forårsaget af forkert konstruktion, forkert installation, forkert udførelse eller materialefejl 
- Skader, der ikke påvirker ejendommens funktion, men kun udgør skønhedsfejl 

 
Hvilke skader er dækket? 
Husforsikringen dækker følgende skadeskategorier: 

- Brand 
- Vand, gas og andre væsker 
- Storm og vejr 
- Skader som følge af tyveri, indbrud og hærværk 
- Glas og sanitet 
- Installationer 
- Pludselig skade 
- Bygning under opførelse eller til- og ombygning samt større reparationer  
- Husejeransvar  
- Retshjælp 

 

Det er vigtigt, at du 
læser denne 
information. 
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Hvor meget kan jeg få i erstatning?  
Dine bygninger (alle bygninger, der er angivet i din forsikringspolice) er forsikrede til deres fulde værdi, det betyder, 
at reparation af en skade dækkes økonomisk med prisen for at bruge moderne og rationelle metoder og 
materialevalg til at reparere det beskadigede. Du skal være opmærksom på, at der kan foretages aldersfradrag 
afhængig af, hvor gammel den beskadigede bygningsdel er. Ved hver skadebegivenhed fratrækkes også en 
selvrisiko, hvilket betyder, at aldersfradraget og selvrisikoen er den del af skadeudgiften, som du selv skal betale. 
 
Inden for forsikringssummen er der særlige beløbsgrænser: 

- Pludselig skade på bolig maks. 100.000 kr. 
- Pludselig skade på andet hus maks. 30.000 kr. 
- Pludselig skade på grund maks. 30.000 kr  
- Haveanlæg bliver kun erstattet med udgifter til nyplantning. For buske og træer er dette planter, der ikke er 

over 4 år gamle. Den samlede erstatning kan ikke overstige 300.000 kr. 
- Merudgifter, der opstår som følge af nye myndighedskrav (lovliggørelse), er begrænset til 15 % af den 

beskadigede bygnings nyværdi, dog højest 1.000.000 kr. 
- Merudgifter, der opstår som følge af nye byggenormer og brancheregler, er begrænset til 100.000 kr. 
- Skader på andet byggeri på grund af indbrud og/eller hærværk, maks. beløb 30.000 kr. per skadehændelse 
- Skader på den forsikrede boligs udestue på grund af indbrud og/eller hærværk, maks. beløb 10.000 kr. per 

skadehændelse 
- Ved ansvarsskade er den maksimale erstatning 10 mio. kroner per personskade og maksimalt 2 mio. kroner 

per tingskade 
- Ved retshjælpsdækning er det maksimale erstatningsbeløb 150.000 kr. per skadehændelse. 

 
Vær forsigtig med dine ting 
En hovedregel for at få erstatning fra din forsikring er, at du plejer og vedligeholder din ejendom, så skader 
forebygges og forebygges så vidt muligt. En skade skal derfor være opstået pludseligt og uforudset, for at du har 
ret til erstatning. Du skal altid følge forskrifter, der er i overensstemmelse med lovgivningen, myndighedernes krav 
eller individuelle producenters instruktioner for brug, pleje og vedligeholdelse. 
 
Nogle af de vigtigste sikkerhedsinstruktioner: 

- Døre skal være låst, hvis der ikke er personer i den forsikrede bolig eller i andre tilhørende bygninger, 
barakker, forråd, containere eller lignende, hvor der opbevares aktiver  

- Efterlad ikke ild og stearinlys uden opsyn og kontroller, at aske ikke indeholder gløder 
- Bygning samt tilhørende bygninger skal holdes tilstrækkeligt opvarmet for at forhindre frostsprængninger 

 
Husejeransvar  
Forsikringen betaler erstatning for skade på personer, dyr og ting, du – som ejer eller bruger af den forsikrede 
ejendom – efter gældende retspraksis er blevet erstatningsansvarlig for, mens forsikringen er i kraft. 
 
Forsikringen dækker også erstatningsansvar for skade forvoldt af personer i forbindelse med deres arbejde for dig 
ved pasning af ejendommen. 
 
Forsikringen dækker med indtil 10 millioner kr. ved personskade og med indtil 2 millioner kr. ved skade på dyr og 
ting.  
 
Retshjælp  
Forsikringen dækker omkostninger, som er opstået i privatlivet i forbindelse med visse civile retstvister, hvor du er 
part i egenskab af ejer eller bruger af den forsikrede ejendom i dens helhed. 
 
Med tvist forstås en konkret aktuel konflikt, som parterne ikke selv har kunne løse, og som kan 
behandles af en domstol eller ved voldgift. 
 
Hedvigs dækning er begrænset til 150.000 kr. for en skadebegivenhed. Forsikredes selvrisiko er 10% af de samlede 
omkostninger, dog mindst 2.500 kr. 
 
Selvrisiko 
Ved hver skade fratrækker vi en selvrisiko, altså den del af skadesudgiften, som du selv skal betale. Du kan læse 
under hvert afsnit og/eller i forsikringsbrevet for at se, hvilken selvrisiko der gælder pr. skadehændelse. Hvis der 
under en og samme skadehændelse er dækning under flere dækninger med forskellige selvrisici, bliver den højeste 
selvrisiko altid fratrukket. 
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Hvad sker der ved en skade? 
Du skal anmelde skaden til Hedvig hurtigst muligt og senest et år efter, du fik kendskab til de omstændigheder, der 
ligger til grund for skaden. Du anmelder skaden via vores app eller til hallo@hedvig.com.  
 
Du skal fremlægge de oplysninger, handlinger og dokumenter, som Hedvig har brug for til at vurdere og behandle 
din sag så hurtigt som muligt. Jo større skadens omfang er, desto højere er dokumentationskravet. Hvis skadens 
omfang eller reparationsudgifter stiger, fordi skaden ikke med det samme er anmeldt til Hedvig, kan det betyde, at 
forsikringsdækningen for en sådan merudgift reduceres eller helt bortfalder. 
 
Hvad går erstatningen til? 
I forbindelse med en dækningsberettiget skade kan erstatning finde sted med følgende alternativer: 

- Kontant erstatning  
- Reparation 
- Refundering af tilsvarende eller væsentlig tilsvarende værdi 

 
Hedvig har ret til at afgøre, om skaden skal erstattes som reparation, genanskaffelse eller kontanterstatning. Ved 
kontanterstatning kan erstatningen ikke overstige det beløb, som Hedvig skulle betale for reparation eller 
genanskaffelse. Ved reparation eller genanskaffelse har Hedvig ret til at bestemme, hvilken reparatør eller 
leverandør der skal benyttes. 
 
Udgangspunktet for erstatningsberegningen er, at bygningen skal genopbygges til samme eller stort set samme 
stand, som før skaden indtraf. Ved beregning tillægges merudgifter til reparation eller ombygning baseret på 
priserne på dagen, hvor skaden opstod. Med fradrag af selvrisiko, alder og undtagelser. 
 
Generelle undtagelser 
Forsikringen dækker ikke skade, herunder heller ikke ansvarsskade, der indtræder som en direkte eller indirekte 
følge af: 

- Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. 
- Udsendelse af atomenergi eller radioaktive stoffer under alle forhold, eller bestråling fra radioaktivt 

brændstof eller affald. 
- Terrorangreb med nukleare, biologiske, kemiske, eller radioaktive våben 
- Arrest, beslaglæggelse eller andet indgreb fra offentlig myndighed 
- Fejl i og tab af software mv., samt virus- og hackerangreb 
- Oversvømmelse fra hav, fjord, sø og vandløb. Disse skader er typisk dækket af Stormrådets 

oversvømmelsesregler. 
 
Husk at oplyse om ændringer 
Det er vigtigt, at du fortæller os, hvis nogen af de oplysninger, du har givet os, er ændret. Eksempler på ændrede 
oplysninger kan være en ny adresse, eller hvis du har bygget dit hus om. Ukorrekte oplysninger kan påvirke din 
mulighed for at modtage erstatning, hvis der skulle ske noget. 
 
Prisen på din forsikring 
Prisen på din husforsikring bestemmes af flere faktorer, såsom hvor du bor, husets størrelse og tilhørende 
bygninger. Prisen på din forsikring fremgår af din forsikring eller i det tilbud, du har modtaget. 
 
Forsikringstiden 
Forsikringen gælder i en periode på 12 måneder fra tegningsdagen. Hvis du tegner forsikringen samme dag, som 
den skal træde i kraft, gælder den først efter det tidspunkt, hvor du tegner den. Ved udløbet af forsikringstiden 
fornys forsikringen automatisk i yderligere 12 måneder, hvis ingen af parterne har opsagt eller på anden måde aftalt 
andet. 
 
Opsigelse 
Du kan opsige forsikringen ved at skrive til hallo@hedvig.com eller via vores app. Du har ingen bindingsperiode og 
kan vælge at opsige din forsikring når som helst.  Der gælder dog særlige regler for bygningsbrandforsikringen. 
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Særlige regler for bygningsbrandforsikring 
Bygningsbrandforsikringen kan kun opsiges, hvis ejendommen er ubehæftet, der er skriftlig accept fra de tinglyste 
panthavere, eller det kan dokumenteres, at ejendommen uden forringelse af panthavernes retsstilling forsikres i et 
andet selskab, der har ret til at sælge bygningsbrandforsikring.  
 
Vi kan med øjeblikkelig virkning opsige bygningsbrandforsikringen for: 

- Bygninger, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare. 
- Forladte bygninger 

 
Betaling af præmie 
Præmien opkræves månedsvis bagud. Betalingen for din forsikring samt for ny eller udvidet forsikring betales via 
en af de betalingsmetoder, der vises i Hedvigs app eller oplyses ved tegning af forsikringen.  
 
Manglende betaling 
Betaler du ikke din forsikring til tiden, sender vi en rykker med oplysninger om konsekvensen af at betale for sent. 
Vi kan også tillægge morarenter ved for sen betaling. Ved udlæg i fogedretten for ikke betalt forsikring samt 
betalingspåkrav til fogedretten har vi ret til at opkræve et gebyr. Gebyret svarer til omkostningerne ved inkasso. 
 
Grov uagtsomhed og forsæt 
Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, hvis forsikringstageren eller den forsikrede forsætligt eller groft 
uagtsomt har bidraget til skadens opståen og/eller omfang. 
 
Forbud mod egen vinding 
Forsikringen skal ikke føre til fortjeneste, men skal kun erstatte den indtrådte økonomiske skade inden for 
rammerne af, hvad der er erstatningsberettiget efterforsikringspolicen og forsikringsbetingelserne. 
 
Valuta 
Præmiebeløb, forsikringsbeløb, erstatningsbeløb, etc., som kan henføres til forsikringsaftalen, beregnes i danske 
kroner (DKK), hvis ikke andet er angivet i betingelserne eller forsikringspolicen. 
 
Personoplysninger 
Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen (GDPR), anden 
gældende lovgivning og forskrifter fra forskellige myndigheder. Alle opdateringer i forbindelse med behandlingen af 
dine personoplysninger kan ses på vores hjemmeside. Hedvig er dataansvarlig og har ansvaret for, at dine 
personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hedvig har også udpeget en 
databeskyttelsesrådgiver til behandlingen af personoplysninger.  Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler 
dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Du kan vælge at sende en e-mail til Hedvigs support på 
help@hedvig.com eller kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dataskyddsombud@hedvig.com. 
 
Fortrydelsesret 
Ifølge forsikringsaftalelovens § 34i kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage og 
bliver regnet fra den dag, du modtager policen.  
 
Hvis du fortryder dit køb, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Du kan give os besked enten pr. 
e-mail (hallo@hedvig.com) eller i vores app, og du skal have sendt beskeden, inden fristen udløber.  
 
Der er særlige regler, hvis du vil fortryde, at du har bestilt en brandforsikring, der dækker brand i bygninger. Inden 
fortrydelsesfristen på 14 dage udløber, skal du dokumentere, at du har købt en anden brandforsikring, der træder i 
kraft samme dag, som forsikringen ophører hos os. Dette følger af 
Lov om finansiel virksomhed, § 60 stk. 2. 
 
Ændring af præmie eller andre betingelser 
Når vi ændrer præmien eller andre betingelser får du besked om ændringerne senet 30 dage forinden. Du skal 
inden ændringsdatoen meddele os, om du kan acceptere ændringerne, eller om du vil opsige forsikringen hos os. 
Prisen på dine forsikringer kan påvirkes af din skadehistorik. Ændringer til din forsikring sker som udgangspunkt i 
forbindelse med den årlige betaling. 
 
Vedligeholdelse 
Du skal løbende vedligeholde dit hus og øvrige bygninger på ejendommen, fx ved at sørge for at behandle træværk 
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med træbeskyttende midler og/eller maling, at udskifte og/eller forny rustne, tærede, slidte og defekte dele, sikre at 
taget er tæt og at tagrender, nedløbsrør og brønde er rensede, at utætte skotrender/inddækninger repareres, sikre 
at nødvendige ventilationsåbninger holdes åbne og frie. 
 
 
Tilsyn 
Hedvig Försäkring AB er under tilsyn af Finansinspektionen (det Svenske Finanstilsyn) og af Finanstilsynet. 
 
Rådgivning 
Hedvig yder ikke rådgivning som defineret i bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører. 
 
Garantifonden  
Hedvig er medlem af Garantifonden for forsikringsselskaber.   
 
Håndtering af klager 
Start altid med at kontakte Hedvig. Eventuelle misforståelser kan næsten altid klares der! Hvis du efter kontakten 
med Hedvig stadig ikke er tilfreds, har du altid mulighed for at indsende en klage til vores klageansvarlige på 
klager@hedvig.com. 
 
Den klageansvarlige foretager en uafhængig vurdering af sagen, og det kan derfor tage lidt tid at gennemgå og 
træffe beslutning i sagen. Den klageansvarlige vender tilbage til dig inden for 14 dage med besked om, hvordan 
sagen skal håndteres. Det koster ikke noget at anmode om en vurdering hos den klageansvarlige. Hvis du efter 
revurderingen stadig ikke er tilfreds med beslutningen, kan du kontakte Ankenævnet for Forsikring 
 
Om Hedvig 
Hedvig AB filial Denmark CVR-nummer 42363995 med registreret adresse Hedvig AB Filial Denmark 
Fuglevangsvej 11, 1962 Frederiksberg C er en filial til Hedvig AB, org. nr. 559093-0334 med registreret adresse 
Regeringsgatan 65, 111 56 Stockholm, Sverige og er under den Svenska Finansinspektionens tilsyn som distributør 
af forsikringer i overensstemmelse med Svenska Lagen (2018:1219) om forsikringsdistribution. Vores 
forsikringsaftale er reguleretefter dansk ret og i overensstemmelse med Forsikringsaftaleloven og Lov om finansiel 
virksomhed. Vi er under tilsyn af Finansinspektionen (det Svenske Finanstilsyn) og af Finanstilsynet. Når du tegner 
en forsikring hos Hedvig, accepterer du, at oplysninger om forsikringen og Hedvig AB kun kommunikeres digitalt. 
Hvis du gerne vil have oplysningerne i andet format, er du velkommen til at sende en e-mail til help@hedvig.com 
eller kontakte Hedvig i appen. 
 
Eksklusiv forsikringsgiver for Hedvig ABs forsikringer er Hedvig Försäkring AB, org. nr. 559245-5223 og Eir 
Försäkring AB, org. nr. 559166-0617. For at drive og udvikle tjenesten opkræver Hedvig AB en fast provision på 20 
% - 25 % af din forsikringspræmie Hedvig AB distribuerer kun forsikringer under Hedvigs eget varemærke. Hedvig 
Försäkring AB og Eir Försäkring AB er forsikringsgivere for forsikringer, som distribueres af Hedvig. Eir forsikring 
har ikke noget ejerskab i Hedvig AB. Hedvig AB har et kvalificeret ejerskab i Hedvig Försäkring AB.  
 
Hedvig AB er registreret som forsikringsdistributør i det svenske selskabsregister Bolagsverket. Registreringen 
gælder samtlige skadesforsikringsklasser Du kan kontrollere Hedvigs ABs registrering hos Bolagsverket. Hedvig har 
sin egen ansvarsforsikring hos QBE Insurance (Europe) Ltd., UK filial Sverige. Se længst nede på siden for at få 
kontaktoplysninger til Finansinspektionen, Bolagsverket, QBE og den svenske forbrugerstyrelse Konsumentverket. 
Hvis du ønsker, kan Finansinspektionen informere dig om, hvorvidt en ansat hos Hedvig AB har ret til at distribuere 
forsikringer, og hvilken type af forsikringer det gælder. Kajsa Alenmyr har ansvar for Hedvig AB's 
forsikringsdistribution. 
 
 
 
 
 


