PARCELHUSFORSIKRING
Dit hjem er din base, og du og familien har brug for, at der er styr på
fx vand, varme og el, så huset altid er sikkert og sundt og danner den
bedst mulige ramme for jeres liv.
Med en parcelhusforsikring hos os skal du ikke bekymre dig. Hvis der
sker uforudsete hændelser, er vi klar til at hjælpe dig videre med at få
skaderne udbedret, så hjemmet og basen igen er intakt, og livet kan
gå videre.

Standarddækninger

Tilvalgsdækninger

Forsikringen dækker som udgangspunkt,
• hvis huset får skader efter brand,
eller der sker stormskader,
vandskader, påkørsel m.m.
• hvis du kommer til at gøre skade
på andre personer eller deres
ting, eller hvis du forsømmer dine
pligter som husejer, fx hvis du ikke
har ryddet fortovet for sne eller
lign. - husejeransvarsforsikring
• hvis du bliver part i en tvist i form af
rets- eller voldgiftssager og skal betale sagsomkostninger – retshjælp.

Du kan vælge ekstra dækninger,
som dækker
• hvis der sker noget med skjulte rør
og stikledninger
• hvis der sker skader som følge af
svamp, råd og insekter.

Det er værd at lægge mærke til
• Du har ingen afskrivninger på hårde hvidevarer de første 5 år.
• Du får dækket værdien af tabt vand ved fx en rørskade, og du har ingen
afskrivning på indvendige rør uanset rørenes alder.

DU LEVER MEST, NÅR DU BEKYMRER DIG MINDST
Købstædernes Forsikring er medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

Saml dine forsikringer hos
os og få unikke fordele
• 0 kr. i selvrisiko på dine forsikringer,
hvis du får en skade, mens du er
uden job.
• 5000 kr. i hånden, hvis familiens
børn under 18 år får visse knoglebrud.
• Ingen forhøjet selvrisiko på bilforsikringen for familiens børn til og
med 25 år, når de låner husstandens bil.
• En garanti der sikrer dig fuld
erstatning, hvis din indbosum er
sat for lavt.
• 10 % rabat på alle dine
forsikringer.

Du er velkommen til at
kontakte os
Ring på 70 13 70 13
Hverdage fra kl. 8.00 – 17.00
Send os en mail:
ase@ase.dk
ase.dk/forsikring
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