Glasdækning
Gælder kun hvis det fremgår af din police.
1. Forsikringsbetingelser
For Glasdækning gælder følgende betingelser samt
fællesbestemmelser for Handi Boforsikring.
2. Hvem er dækket?
Dækningen omfatter den samme persongruppe,
som er anført i Indbodækningen punkt 2.
3. Hvor dækkes genstandene?
Glasdækningen dækker kun i forsikringstagerens
helårsbolig.
4. Hvilke genstande er dækket?
Dækningen omfatter glas, der er bestanddele af
bygningen.

Hvilke typer skader er dækket?
5. Dækningen omfatter følgende skader:
Brud på de forsikrede genstande, efter at disse er
indsat, indrammet eller på anden måde endeligt
anbragt i hel stand på deres plads som
bygningsbestanddele, og så længe de forbliver der.
6. Dækningen omfatter ikke:
Ridsning, afskrabning eller anden beskadigelse,
der ikke er brud, og som ikke har gjort glasset

uanvendelige.
Skader, der sker ved reparation eller ombygning af den
forsikrede helårsbolig. Skader der sker, mens der
foretages arbejde
ved det forsikrede, dets rammer, indfatning eller
murværket omkring det.
Skader, som er dækket under
bygningsbrandforsikringen. Punktering af eller
utætheder i sammensætningen af termoruder.

Erstatningsopgørelse
7. Genanskaffelse
Codan betaler, hvad det koster at udskifte det
beskadigede med tilsvarende nyt. Hævder sikrede,
at tilsvarende genstande ikke kan skaffes, kan Codan
udbetale erstatning til sikrede svarende til, hvad det
koster at udskifte glas, som er i samme standard, og
som er gængs på skadetidspunktet.
8. Reparation
Codan betaler, hvad det koster at reparere det
skaderamte.
Erstatning til dækning af reparationsudgifter kan dog
ikke overstige udgiften til genanskaffelse inkl.
eventuelle monteringsudgifter.
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Kummedækning
Gælder kun hvis det fremgår af din police.
1. Forsikringsbetingelser
For Kummedækning gælder følgende betingelser samt
fællesbestemmelser for Handi Boforsikring.
2. Hvem er dækket?
Dækningen omfatter den samme persongruppe,
som er anført i Indbodækningen punkt 2.
3. Hvor dækkes genstandene?
Kummedækningen dækker kun i forsikringstagerens
helårsbolig.
4. Hvilke genstande er dækket?
Dækningen omfatter WC-kummer, -cisterner, bideter,
håndvaske og badekar.

Hvilke typer skader er dækket?
5. Dækningen omfatter følgende skader:
Brud på de forsikrede genstande, efter at disse er
indsat, indrammet eller på anden måde endeligt
anbragt i hel stand på deres plads som
bygningsbestanddele, og så længe de forbliver der.

Skader, der sker, mens der foretages arbejde
ved det forsikrede, dets rammer, indfatning eller
murværket omkring det. Skader, som er dækket under
bygningsbrandforsikringen.

Erstatningsopgørelse
7. Genanskaffelse
Codan betaler, hvad det koster at udskifte det
beskadigede med nyt. Hævder sikrede, at tilsvarende
genstande ikke kan skaffes, kan Codan udbetale
erstatning til sikrede svarende til, hvad det koster at
udskifte sanitet i samme standard, og som er gængs
på skadetidspunktet.
8. Reparation
Codan betaler, hvad det koster at reparere det
skaderamte.
Erstatning til dækning af reparationsudgifter kan dog
ikke overstige udgiften til genanskaffelse inkl.
eventuelle monteringsudgifter.
Kan eksisterende toiletsæder og haner ikke anvendes
af konstruktionsmæssige årsager, betales endvidere
erstatning for nyt sæde eller nye haner i samme
standard som det eksisterende.

6. Dækningen omfatter ikke:
Ridsning, afskrabning eller anden beskadigelse,
der ikke er brud, og som ikke har gjort installationerne
uanvendelige. Skader, der sker ved reparation eller
ombygning af den forsikrede helårsbolig.
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