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Husforsikring
Få den husforsikring du har behov for
• Brand. Dækker blandt andet brand, lynnedslag og elskader,
fx kortslutning i hårde hvidevarer.
• Kasko. Dækker rigtig mange skader på dit hus og er også
inkl. husejeransvar og retshjælpsforsikring. Kasko dækker fx
stormskade og vandskade efter skybrud og tøbrud. Hærværk, skader efter indbrud og brud på glas og sanitet er
også dækket.
• Svamp og insekt. Dækker skader pga. træødelæggende
svampe og insekter, fx svampeskade i gulvkonstruktion.
• Råd. Dækker skader på træ, som påvirker træets funktionseller bæreevne, fx i vinduer eller døre.
• Rør og kabler. Dækker skader i skjulte rør og fejl i kabler inde
i huset – også selvom det bare er bag fx opvaskemaskinen.
• Stikledning. Dækker fejl i kabler til el, bredbånd, tv, telefon
og lignende uden for huset og funktionsfejl og brud
i vand- og kloakledninger. Dækker også rodskæring, hvis
det er trærødder, som er skyld i skaden.

• Kloak- eller grundvand, der stiger op i huset efter et
kraftigt regnvejr eller efter længere tids regn.
• Vand, der siver eller drypper fra synlige rør, fx en radiator.
• Vandspil og tab af gas, olie eller lignende, fx i forbindelse
med brud på et rør.
Kosmetiske forskelle dækker synlige forskelle i klinke-/flisegulv og glas og sanitet efter fx en rørskade. Så du ikke bare
må nøjes med at få dækket ødelagte fliser, men kan få fx et
helt ensartet gulv igen.

GF’s husforsikring er ”Bedst i test”
Forbrugerrådet Tænk testede i februar 2018 husforsikringerne hos 16 selskaber. GF fik det eftertragtede
”Bedst i test”-stempel, bl.a. fordi du hos os får god
dækning i kombination med lav pris.

Du kan vælge mere til
Vælg tre ekstra dækninger, så din husforsikring bliver
endnu mere stærk:
Udvidet dækning dækker:
• Skader på huset efter skadedyr. Fx efter mår på loftet eller
efter mus og rotter.
• Bekæmpelse af skadedyr. Fx får du dækket udgiften til at få
fjernet hvepsebo.
• Funktionsfejl i husets elektriske installationer, der er op til
4 år gamle.
• Skade på haveanlæg, fx hærværk eller skader efter en
påkørsel.
• B yggemateriale der bliver stjålet, brænder eller får vand/stormskade. Det kan fx være dit nye køkken, som er blevet
leveret på din grund og står klar til at blive monteret.
Udvidet vandskade dækker:
• Skader efter almindeligt og kraftigt regnvejr, der ikke er
kategoriseret som skybrud.
• Fygesne, der trænger ind i huset og smelter.

Forebyg skader og få rabat
Det skal betale sig at forebygge skader, derfor giver vi dig
rabat, hvis du har installeret vandalarm og højvandslukke,
og hvis du har brandalarm med overførsel til alarmcentral.
Kontakt en af vores rådgivere, og hør mere om muligheden
for at få rabat.

Kunderne deler overskuddet
Hos GF handler overskud ikke kun om
penge. Det handler også om god og
personlig rådgivning om dine
forsikringer. Og hvert år gør vi
regnskabet op, og kunderne deler
overskuddet. Det er det, vi kalder
overskud til hinanden.
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