
Spørgsmål og svar omkring ændringerne på din Husets Elektronikforsikring. 
 
Hvorfor ændrer I min dækning? 
 
Siden vi startede Husets Forsikring, har mange af vores kunder gjort brug af forsikringen. Det betyder, at vi 
har erstattet flere skader end vi oprindeligt havde regnet med. Det viser os, at der er et stort behov for 
forsikringen, men for at få en rimelig balance i produktet, bliver vi nødt til at ændre på forsikringsvilkårene 
og prisen. 
 
 
Vil jeg fortsat være dækket for det samme? 
 
Nej, fremover vil du som udgangspunkt kun være dækket for dine elektroniske apparater og ikke for dine 
mobiltelefoner.  
 
 
Bliver prisen så ændret? 
 
Ja, prisen bliver sat 20 kr. ned, så du kun skal betale 79 kr. pr. måned fremover. 
 
 
Kan jeg vælge at få mine mobiltelefoner meddækket? 
 
Ja, såfremt du også vil have op til 4 af husstandens mobiltelefoner meddækket, kan du kontakte Husets 
Forsikring og bede om at blive opgraderet til den fulde dækning. Den vil koste 149 kr. pr. måned fremover. 
 
 
Er der andre forskelle på den nye ændrede dækning og den gamle dækning? 
 
Ja, der indføres en generel selvrisiko på 500 kr., som du skal betale ved en dækningsberettiget skade. 
Vælger du også at forsikre dine mobiltelefoner, stiger selvrisikoen, hvis du er uheldig og får flere skader 
indenfor 1 år. Du kan læse mere om dækningen her.  
 
 
Er min elektroniske produkter dækket på samme måde som før? 
 
Ja, dækningen er generelt den samme, men vi har begrænset dækningen på hvidevarer til 4 år, hvor den før 
var 5 år. Desuden kan vi ikke dække smartwatch længere.  
 
 
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg gerne vil fortsætte min forsikring på de nye vilkår?  
 
Hvis du ønsker at fortsætte din forsikring, med de ændringer der varslet, skal du ikke foretage dig noget. 
Forsikringen vil blive ændret på den forfaldsdato, der står i varslingen. 
 
 
Kan jeg opsige min forsikring? 
 
Ja, du kan altid opsige din forsikring. Ønsker du ikke at acceptere ændringerne eller ønsker du ikke at 
opgradere din forsikring, kan du opsige forsikringen her. 

https://husetsforsikring.dk/elektronik/
https://husetsforsikring.dk/kundeservice/opsigelse-af-forsikring/

