
 
 

Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger om husforsikring. I tilfælde af skader er det de fulde forsikringsbetingelser og 
forsikringsaftalen (policen), der er gældende. Du finder betingelserne for vores nyeste husforsikring på www.hedvig.com.  

 
Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Forsikringen dækker alle faste bygningsdele i boligen, samt tilhørende bygninger hvad der er naturligt at efterlade, når du flytter 
til ny bolig, fx er møbler som er fast monteret i bygningen dækket af husforsikringen, dette f.eks. være køkken- og 
badeværelsesindretning, parket og lignende. For fuldstændig information om, hvad forsikringen dækker, og hvilke begrænsninger 
der gælder, henvises til forsikringsbevis og vilkår. 
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100 000 DKK 
30 000 DKK 
30 000 DKK 

 
Fuld værdi 

30 000 DKK 
10 000 DKK 

1 000 000 DKK 
100 000 DKK 

 2 000 000 DKK 
10 000 000 DKK 
     150 000 DKK 

 

 
Hvad dekker forsikringen ikke? 
 

X  Indbo og løsøre 
X Svide og glødeskader og skader der ikke skyldes brand 
X  Skade på grund af fejlkonstruktion, fejlmontering eller fejltilslutning, 

forkert udført 
X  Ikke monterede bygningsdele  
X  Hvidevarer og husholdningsmaskiner  
X Skader forårsaget af dyr 
 X  Skade langtidspåvirkning af fx mug, fugt, råd, 

svamp, rust eller lignende  
X  Skade forårsaket af håndværker/ håndværkerfejl 
X  Skadedyr 

 
 

 
Hvad dækker den? 

 
✅ Brand  

✅ Vand, gas og andre væsker 

✅ Storm og vejr 

✅ Skader som følge af tyveri, 
indbrud og hærværk 
✅ Husejeransvar 

✅ Retshjælp 

✅ Installationer 

✅ Pludselig skade  

✅ Glas og sanitet 

✅ Bygning under opførelse eller til- og ombygning 
samt større reparationer 

 

Hvilke forpligtigelser har jeg? 
• Du skal sikre dig, at oplysningerne i din police er korrekte 

• Ved ændringer til policen skal du give os besked 

• Hvis der sker en skade, skal du kontakte os hurtigst muligt 

• I tilfælde af en skade er du forpligtet til, så vidt 

muligt, at afværge eller begrænse skaden 



 
 

 
Forsikringen dækker villaen og tilhørende 
bygninger på forsikringsstedet, som er angivet i 
forsikringspolicen. Du kan kun forsikre 
bygninger i Danmark. 

 
 

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. 

Forsikringen er gældende for en periode på 1 år ad gangen og 
forlænges automatisk indtil enten du eller vi opsiger forsikringen 
skriftligt. 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. 

Du kan kun opsige branddækningen, hvis ejendommen bliver 
forsikret i et andet selskab, der har ret til at tegne 
brandforsikringer eller hvis alle tinglyste panthavere i 
ejendommen godkender opsigelsen. 


