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Med OK’s sommerhusforsikring kan du 
kombinere det bedste fra en husforsikring 
og en indboforsikring og passe godt på  
dit hus, som står ubeboet i længere tid ad 
gangen.
 
Har du udhuse ved dit sommerhus, f.eks. 
et skur eller en carport på grunden, så 
dækker sommerhusforsikringen også dem.

Sammensæt selv din sommerhus-
forsikring
Du bestemmer selv, hvordan du vil 
sammensætte din sommerhusforsikring, 
men vi anbefaler, at du vælger disse fire 
dækninger:
• Bygningsbrand. Dækker blandt andet 

brand, lynnedslag og elskader, f.eks. 
kortslutning i HFI-relæ.

• Bygningskasko. Dækker rigtig mange 
skader på dit sommerhus og er også inkl. 
husejeransvar og retshjælpsforsikring. 
Kasko dækker f.eks. 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, 
f.eks. svampeskade i gulvkonstruktion.

• Indboforsikring med/uden elskade. 
Dækker ting i huset ved indbrud, 
brandskade og vandskade. Dækker også 
udstyr udenfor. 

Vælger du at knytte elskade til 
indboforsikringen, så er fladskærme og 
andet elektronik også dækket, f.eks. ved 
kortslutning.  

Få kajakker og småbåde dækket
Mange sommer- og fritidshuse er næsten 
lige så godt udstyret som helårsboliger. 
Der er ofte også meget udstyr udenfor. 
Det frister indbrudstyve, og derfor 
anbefaler vi klart, at du tilvælger 
indboforsikring. Udover at dække ting 
inde i huset,  så får du nemlig også dækket 
udstyr udenfor. F.eks. cykler, havered-
skaber, påhængsmotorer, småbåde, kanoer 
og kajakker.

Du kan vælge mere til
Vælg tre ekstra dækninger, så din sommer-
husforsikring bliver endnu mere stærk:
• Udvidet rørskade. Med udvidet rørskade 

bliver du ekstra dækket, hvis der kommer 
utætheder i skjulte rør og stikledninger. 
Vi dækker fuldt ud, selvom rørene er 
gamle. Og hvis en skade på skjulte rør 
er skyld i en kosmetisk skade, f.eks. 
farveforskel på et klinkegulv, så dækker 
vi også det.

• Råd. Dækker rådskader i husets skjulte 
konstruktioner.

• Stikledning. Du kan vælge denne 
dækning, hvis du kun har behov for at få 
dækket skader på de udvendige rør, f.eks. 
kloakledninger.

Hjælp døgnet rundt
Når stormen raser, og dit sommerhus får 
skader, er det rart at vide, at du kan få 
hjælp. Du kan ringe til os døgnet rundt, 
hvis du står i en kritisk situation med f.eks. 
hul i taget. 

OK Sommerhusforsikring

Mistet lejeværdi er dækket 
Lejer du dit sommerhus ud? Så 
får du dækket mistet lejeindtægt 
i op til 12 måneder, hvis du ikke 
kan leje huset ud i en periode på 
grund af en skade.

OK er et 100 % danskejet 
energiselskab og Danmarks mest 
solgte benzinmærke. I samarbejde 
med GF Forsikring tilbyder vi 
også forsikringer til dig med et 
OK Benzinkort. Vi kalder det OK 
Forsikring. OK Forsikring tilbyder 
dig forsikringer til en god pris, hvor 
der ikke er gået på kompromis med 
hverken dækning, service eller 
rådgivning. Og så er vi til at tale med. 
Vi er nemlig ejet af vores kunder – og 
det forpligter – til at være der, hvor du 
er, når du har brug for os. 

OK Forsikring
Jernbanevej 65
5210 Odense NV 

Tlf.: + 45 72 24 40 10 
Mail: ok@gfforsikring.dk 
www.ok.dk

OK tilbyder forsikringer i samarbejde med GF Forsikring A/S, 
som er et dansk forsikringsselskab omfattet af Garantifonden 
for skadesforsikringsselskaber.


