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Dit hus afgør, hvor opmærksom du 
skal være på husforsikringen
Den gode nyhed er, at alle selskaber i testen tilbyder fornuftige 
husforsikringer. Den dårlige nyhed er, at djævlen ligger i detaljen, og 
at der kan være forskelle på forsikringerne, som kan få stor betydning 
for dig – især hvis dit hus skiller sig lidt ud fra mængden.

Opstår en skade pludseligt, er der stor sandsyn-
lighed for, at din husforsikring træder i kraft. 
Knækker en stor gren af et træ og falder ned og 
ødelægger en del af dit tag, dækker husforsik-
ringen med al sandsynlighed. 

Men går det samme stykke tag i stykker, fordi 
du ikke har vedligeholdt det, eller fordi det er ble-
vet meget gammelt, så dækker forsikringen ikke. 

“Udgangspunktet for de skader, som husfor-
sikringen dækker, er, at de skal opstå pludseligt 
og uventet. Et vandrør i et gulv, der pludselig 
springer, vil være dækket. Men et synligt, gam-
melt vandrør, der langsomt begynder at lække 
vand og dermed skader gulvet, vil ikke være 
dækket,” siger projektleder fra Forbrugerrådet 
Tænk Emil Rosager Schaarup. 

På den måde minder husforsikringen meget 
om en ulykkesforsikring eller en kaskoforsik-
ring på bilen. Du forsikrer dig grundlæggende 
mod pludseligt opståede skader på både huset, 
din person og din bil, men de skader, der opstår 
over tid, fordi du ikke vedligeholder dit hus, din 
krop eller din bil, er ikke dækket.

Relativt ens forsikringer
Husforsikringerne i testen gør det, de skal, og 
samlet set er der ikke den store forskel på, hvor 
godt de dækker. Der er dog nogle detaljer, som 
kan få stor betydning, hvis det lige netop gælder 
den skade, som du oplever. 

For eksempel er det ikke alle selskaber, der 
dækker skader på glas i drivhuse, og det er 
klart, at det kun er relevant, hvis du har et driv-
hus. 

Et andet eksempel er, at det kun er to selska-
ber i testen – Gjensidige Forsikring og Nykredit 
Forsikring – der specifikt skriver, at de dækker 
skader opstået som følge af oversvømmelse fra 
hav, fjord, sø eller vandløb.

“For den, der bor i nærheden af vand, hvor 
der er risiko for, at forhøjet vandstand som 
oversvømmer huset, kan medføre skader på 

huset, kan det have stor betydning, men hvis 
du ikke bor i nærheden af vand, er det ikke vig-
tigt for dig,” siger Emil Rosager Schaarup. 

Hans pointe er, at selv om forsikringerne 
på overfladen ser ens ud, så er der nogle små 
nuancer. 

“Og når jeg siger små, så er det, fordi nuancer-
ne typisk kun gælder for nogle særlige tilfælde, 
men netop det særlige tilfælde kan jo vise sig af 
være afgørende i nogle skades situationer. Alle 
forsikringer dækker for eksempel skader fra en 
storm, men der er kun få forsikringer, der speci-
ficerer, at de også dækker stormskader på plan-
keværk, der ikke er opført på en muret sokkel. 
For dig, der har et sådant plankeværk og træer 
i nærheden, kan det blive en vigtig forskel i for-
sikringerne,” siger Emil Rosager Schaarup. 

På side 30-31 kan du se flere eksempler på, 
hvor forsikringerne adskiller sig fra hinanden. 

GF Forsikring er billigst
Priserne i skemaet på næste side og testen er 
udregnet ud fra syv forskellige fiktive eksem-
pler, og den viste pris er gennemsnittet af pri-
serne for disse fiktive kunder. Det betyder, at 

det ikke er de priser, som du kan forvente at se, 
men at priserne i stedet er et udtryk for selska-
bernes generelle prisniveau. 

“Helt konkret betyder det, at du måske kan 
få en lavere pris hos et af de dyrere selskaber 
i testen, eller at et af de billigere selskaber i 
testen for dig har en højere pris,” siger Emil 
Rosager Schaarup. 

Billigst i testen er GF Forsikring, der både 
med og uden samlerabat er cirka 23 procent 
billigere end gennemsnittet af de øvrige selska-
ber i testen. 

GF Forsikring adskiller sig ret væsentligt pris-
mæssigt og er uden samlerabat lidt over 400 
kroner billigere om året end det næstbilligste 
selskab og knap 500 kroner billigere end det 
næstbilligste selskab med samlerabat. 

“Det er prisen, der lige netop får GF Forsik-
ring foran Lærerstandens Brandforsikring i 
testen, for ser vi alene på dækningen, er Lærer-
standens Brandforsikring en smule bedre end 
GF Forsikring,” siger Emil Rosager Schaarup. 

GF Forsikring tildeles Bedst i Test, mens For-
brugerrådet Tænk anbefaler Lærerstandens 
Brandforsikring, til de forbrugere som ønsker 

Få tilbud fra tre selskaber
Brug testskemaet og Forsikringsguiden.dk til 

at sortere i forsikringsselskaberne. Udvælg 

herefter tre selskaber, som du beder om at 

sende et skriftligt tilbud med tilhørende for-

sikringsbetingelser.

Læs det med småt
 Læs for en sikkerheds skyld også det med 

småt. På Forsikringsguiden.dk kan du få 

detailinformationer om alle forsikringsvilkå-

rene for en bestemt husforsikring.

Kan du få rabat?
 På Forsikringsguiden.dk kan du også se, 

om et forsikringsselskab tilbyder rabat til 

forbrugere, som er medlemmer af bestem-

te foreninger som fagforeninger. Men lad 

dig ikke styre af denne rabat, og sammen-

lign priser, selv om du får rabat. 

Tjek forskelle i dækning
 Gennemgå omhyggeligt de forskelle, der 

trods alt altid er, i dækningsvilkårene. For-

søg at vurdere, hvilken betydning disse for-

skelle vil have for dig og dit hus. 

Få oplyst prisen særskilt
 Bed forsikringsselskaberne om at oplyse 

prisen særskilt på husforsikringen, og 

undgå, at alle dine forsikringer indgår i til-

buddet med en samlet pris , hvilket gør det 

svært at sammenligne priser. 

Hvad har du egentlig behov for?
 Vurder din families økonomiske stabilitet og 

æstetiske krav til boligen. Er det nødven-

digt at forsikre dig mod mindre kosmetiske 

skader, såsom at klinker uden skader også 

udskiftes ved eksempelvis en rørskade i 

badeværelset.

Gode råd til  
husforsikringen

Glasset i drivhuset er ikke 
dækket af alle husforsikringer. 
Her gælder det om at nærlæse 

forsikringsvilkårene. 
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GF Forsikring tilbyder sine kunder en dæk-

ning på husforsikring, som er blandt de bedste 

dækninger i testen. Præmierne hos GF Forsik-

ring er, både med og uden samlerabat, de 

laveste i testen. GF Forsikring opnår den høje-

ste samlede bedømmelse i procent, og For-

brugerrådet Tænk Penge tildeler derfor et 

Bedst i Test til GF Forsikring.

Hvis du er lærer, pædagog, magister eller har 

tilknytning til undervisnings- og lærerområdet, 

kan vi anbefale testens nummer to, Lærerstan-
dens Brandforsikring. De tilbyder den bedste 

forsikringsdækning blandt selskaberne i 

testen til en fornuftig pris. Du kan købe samme 

husforsikring til samme pris i datterselskaber-

ne Runa og Bauta. 

Forbrugerrådet Tænk Penge anbefaler

 1 GF Forsikring   4  62 58  4.263  4  3.837  4 1.963  3 4 3 3 4  3 4  3  3  3 3  3  3  4 3  4 Nej Nej – 4 3 3 4
 2 Lærerstandens Brandforsikring1    4  61 62  4.809  4  4.809  3 2.240  3 5 3 3 4  3 4  4  3  3 3  3  3  4 3  4 Ja  Ja  4 4 3 4 5
 3 Alka2  3  58 59  5.035  3  5.035  3 2.000  3 5 3 3 4  3 4  4  3  3 3  3  3  4 3  4 Ja Ja 4 4 3 3 4
 4 PenSam Forsikring3  3  57 57  5.082  3  5.082  3 2.157  3 5 3 3 3  3 4  4  3  3 3  3  3  4 3  4 Ja Nej 4 4 3 4 4
 5 Nordjylland Forsikring4  3  56 51  4.678  4  4.678  3 2.000  3 5 3 3 3  3 4  3  3  3 3  3  3  4 3  4 Nej Nej – 4 3 3 1
 6 Vardia5  3  56 51  4.678  4  4.678  3 2.000  3 5 3 3 3  3 4  3  3  3 3  3  3  4 3  4 Nej Nej – 4 3 3 1
 7 Topdanmark  3  55 57  5.598  3  4.926  3 1.964  3 4 3 3 4  3 4  4  3  3 3  3  3  4 3  4 Nej Nej 4 4 3 3 3
 8 Alm. Brand  3  55 56  5.462  3  4.656  3 3.080  2 4 3 3 3  3 4    36 3  3 3  3  3  4 3  4 Nej Nej –7 4 3 3 3
 9 Next  3  55 52  4.806  4  4.333  4 2.000  3 4 3 3 3  3 4  3  3  3 3  3  3  3 3  4 Ja Ja – 4 3 3 1
 10 Nem Forsikring  3  53 52  5.458  3  4.495  4 1.817  3 4 3 3 3  3 4  3  3  3 3  3  3  3 3  4 Ja Ja – 4 3 3 1
 11 If  3  52 53  5.564  3  5.261  3 2.000  3 4 3 3 3  3 4  3  3  3 2  3  3  4 3  4 Ja Nej 4 4 3 3 2
 12 Nykredit Forsikring  3  51 56  6.128  2  5.527  2 2.000  3 4 3 3 3  3 4  3  3  4 3  3  3  4 3  4 Nej Ja – 4 3 3 3
 13 Tryg  3  51 58  6.565  2  5.266  3 2.157  3 4 3 3 3  3 4  3  3  4 3  3  3  4 3  4 Nej Nej 4 4 3 3 4
 14 Gjensidige Forsikring  3  49 52  6.128  2  5.527  2 2.000  3 4 3 3 3  3 4  3  3  4 3  3  3  4 3  4 Nej Ja – 4 3 3 2
 15 Codan 3  47 56  7.020  2  5.969  2 2.405  3 4 3 3 4  3 4  3  3  3 3  3  3  4 3  4 Nej Nej 4 4 3 3 3
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Forbrugerrådet Tænk 
Penge har testet pris 
og dækning for i alt 15 
forsikringsselskaber, 

der udbyder husforsikring. Selska-
berne i testen dækker over 80 pro-
cent af markedet.

Pris og dækning har vi hentet fra 
sammenligningsportalen www.for-
sikringsguiden.dk og ved at kontakte 
forsikringsselskaberne i juni 2019. 

Beregnet pris i testskemaet er bereg-
net af Forbrugerrådet Tænk Penge 
som et simpelt gennemsnit af syv 
forskellige cases.

Præmien, som indgår som testpara-
meter, er medtaget som en årlig 

præmie for husforsikring til husejere 
som bor i forskellige hustyper. Præ-
mien fastsættes af forsikringsselska-
berne ud fra kriterier som hustype, 
størrelse, geografisk beliggenhed, 
med/uden kælder og eventuelt ska-
der de seneste tre år.

De syv cases, der anvendes i 
testen, er udvalgt således, at de 
tilsammen giver et billede af den 
typiske og almindelige forbruger, 
som bor i et almindeligt hus. Vi har 
testet priser i forskellige situatio-
ner med ingen eller en skade de 
seneste tre år. Det er ikke muligt i 
en test at analysere, hvilket selskab 
der for samtlige forbrugere, boliger 
og situationer vil være bedst og 
billigst. 

De husforsikringer, som vi har valgt 
at teste, er med en ønsket selvrisiko 
på 2.000 kroner eller tættest muligt 
på, hvilket Forbrugerrådet Tænk vur-
derer, at en typisk forbruger vælger.

Testparametrene: Kosmetiske skader 
og skader forvoldt af dyr bliver ude-
lukkende bedømt ud fra, om der er 
meddækning til den pris, vi har 
testet, eller ikke. Disse to skadesom-
råder er i testen ikke tilvalgt i de syv 
cases, da Forbrugerrådet Tænk Pen-
ge ikke vurderer disse som absolut 
nødvendige for alle boligejere. I 
bedømmelsen af disse testparametre 
indgår ikke forskelle i selve dæk-
ningsomfanget mellem selskaberne, 
der har en meddækning til den pris, 
vi har testet.

Forsikringsvilkårene, som bedøm-
mes, er generelt meget ens, men du 
skal bemærke, at der for to ens 
bedømmelser som for eksempel 
‘Middel’ kan være mindre forskelle i 
dækning, hvilket er afspejlet i samlet 
bedømmelse i procent.

Samlet bedømmelse  

vægtes således:

Pris, selvrisiko,  
tegningskrav  
og samlerabat  36 pct. 
Forsikringsdækning  50 pct.
Kundetilfredshed  
og ankenævnssager  14 pct.

5MEGET GOD  4GOD  3MIDDEL  2UNDER MIDDEL  1DÅRLIG Copyright Forbrugerrådet Tænk

FAKTA 
OM 
TESTEN

1. Lærerstandens Brandforsikring oplyser, 
at selskabet er forbeholdt lærere, 
pædagoger, magistre og personer, der har 
tilknytning til undervisnings- og 
lærerområdet. 
Samme husforsikring kan købes i 
datterselskaberne Runa og Bauta under 
betingelse af medlemskab af en række 
forskellige foreninger. 

2. Alka oplyser, at der ydes 10 % rabat til 
medlemmer af LO-Forbundet. 

3. PenSam oplyser, at de tilbyder 
forsikringsprodukter til selskabets 
pensionskunder og deres familier. Du får 
en rabat på 10 %, hvis du er medlem af 
FOA. 

4. Nordjylland Forsikring oplyser, at 
prisen forudsætter, at du har været kunde 
i dit nuværende forsikringsselskab i mere 
end tre år. 

5. Vardia oplyser, at prisen forudsætter, at 
du har været kunde i dit nuværende 
forsikringsselskab i mere end tre år. 

6. Alm. Brand kan med tilvalgsdækningen 
‘Have’ tilbyde at dække tyveri og 
hærværk på haveanlæg samt skader ved 
påkørsel eller vejrskader på haven. 

7. Alm. Brand oplyser, at psykologisk 
krisehjælp ikke er produktafhængig, men 
er gratis for selskabets Pluskunder.

den bedst mulige dækning til en pris blandt de 
billigste.

Tænk på risici, når du vælger forsikring
Hvilken husforsikring der passer til netop dig, 
afhænger af din økonomiske situation, men 
også i høj grad, hvilke skader dit hus er i risi-
kozonen for. 

Alle med et hus bør have en husforsikring, 
men der, hvor du – ud over hvilket selskab du 
vælger – skal foretage et økonomisk valg, er, når 
du vælger selvrisiko. 

“Hvis du har et stort økonomisk råderum, kan 
du vælge en relativt høj selvrisiko, hvilket giver 
dig en billigere forsikring. Men du skal være for-
sigtig med at vælge en selvrisiko, der er høje-
re end et beløb, som du uden problemer ville 
kunne betale,” siger Emil Rosager Schaarup.

Du kan læse mere om selvrisiko på de næste 
sider i magasinet. 

Tine R. Sode er fagekspert hos Bolius, som 

er boligejernes videncenter. Hun råder til, at 
man er bevidst om, hvorvidt ens hus er i sær-
lige risikozoner, og vælger husforsikring med 
dette in mente. 

“Har huset en kælder, skal man være opmærk-
som på, hvilke materialer væggene og gulvbe-
lægningen er lavet af – især hvis man bor et sted, 
hvor der er risiko for, at der kommer vand i kæl-
deren. Det er ikke alle forsikringsselskaber, der 
dækker vandskader på organiske materialer 
som for eksempel gipsvægge eller trægulve,” 
siger Tine R. Sode. 

Alderen på huset har også en betydning, når 
man skal vælge tillægsforsikringer. 

“Har man en ejendom, som er over 20 år 
gammel, vil jeg mene, at det er en rigtig god 
ide at sikre sig, at man har en stikledningsfor-
sikring. Det er den forsikring, der kan dække 
skader på kloak og andre rør og ledninger på 
grunden, da ældre rør er mere udsatte,” siger 
Tine R. Sode. 
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Husforsikringerne bedømmes overordnet set 
meget ens. Bedømmelsen af vilkårene varierer 
fra en bedømmelse på 51 til 62 procentpoint for 
den bedst og den dårligst bedømte husforsik-
ring uden pris medregnet. Men går man ned i 
detaljerne, er der forskelle, selv om bedømmel-
sen i skemaet umiddelbart ser meget ens ud, 

og her præsenteres et udvalg af de væsentligste 
forskelle. 

For nogle dækninger gælder det, at der kan 
tilkøbes forskellige udvidelser, som måske ikke 
er medtaget i denne test. Punkterne gælder 
altså kun specifikt for de tilvalg og fravalg, der 
er foretaget i forbindelse med testen.

Her adskiller forsikringerne  
sig fra hinanden

Samlerabat eller ej
Som udgangspunkt er Forbrugerrådet Tænk 
kritiske over for begrebet samlerabat, fordi 
det gør det sværere at sammenligne priser. 
Tidligere har Forbrugerrådet Tænk Penge 
undersøgt, om forbrugerne overordnet 
kunne spare penge ved at bruge samlerabat, 
og konklusionen var, at de billigste forsik-
ringsselskaber, der samtidig fik de bedste 
bedømmelser, var dem, der ikke benyttede 
sig af samlerabat. 

I testen er det Lærerstandens Brandfor-

sikring, Alka, PenSam Forsikring, Nordjylland 

Forsikring og Vardia der ikke benytter sig af 
samlerabat, men giver den samme pris, selv 
om du har dine øvrige forsikringer i et andet 
selskab. 

Sky- og tøbrud

Alle selskaberne dækker direkte sky- og 
tøbrud, der medfører, at vandet ikke kan få 
normalt afløb og derfor oversvømmer byg-
ningen eller trænger op gennem afløb. 

Nogle selskaber tager en højere selvrisiko 
for sky- og tøbrudsskader. Lærerstandens 
Brandforsikring har en selvrisiko på 5.000 
kroner ved denne type skader, mens Pen-

Sam Forsikring har en selvrisiko på 5.427 
kroner, og Topdanmark har en selvrisiko på 
5.891 kroner. 

Selskaberne Tryg, If, Nem Forsikring, Next 
og PenSam Forsikring specificerer i deres 
dækning, at haveanlæg beskadiget af sky- og 
tøbrud er dækket. 

Kun selskaberne Nykredit Forsikring og 
Gjensidige Forsikring specificerer, at de 
dækker skader som følge af oversvømmelse 
fra hav, fjord, sø eller vandløb. 

Tyveri og hærværk
Det springende punkt ved denne type 
skader er, om selskabet dækker tyveri 
af byggematerialer, der endnu ikke er 
monteret på huset. Selskaberne Alka, 

Alm. Brand, Lærerstandens Brandfor-

sikring, PenSam Forsikring og Topdan-

mark dækker tyveri af byggematerialer, 
dog med forskellige erstatningsgrænser. 

“Hvis du skal ombygge og have byg-
gematerialer stående, kan det være en 
god ide lige at tjekke, om materialerne 
er dækket af din husforsikring,” siger 
Emil Rosager Schaarup. 

Svamp og insekt

Noget af det mest ødelæggende, et hus kan 
blive udsat for, er et angreb fra husbukke 
eller træødelæggende svampeangreb, hvilket 
alle husforsikringer da også dækker. 

Der er mindre forskelle i dækningerne. For 
eksempel dækker PenSam Forsikring ikke 
svampeskader, der skyldes fejlmontering 
eller fejlkonstruktion, hvilket bliver dækket 
hos andre selskaber. 

Alm. Brand har hverken særlig selvrisiko 
ved svampeskader i vinduer eller døre eller 
særlig afskrivning for svampeskader, hvilket 
flere andre selskaber har. 

“Hvis dit hus er i risikozonen for svamp på 
grund af fugt eller lignende, er det en god 
ide at nærlæse betingelserne for dette, da 
der er små, men vigtige forskelle i dæknin-
gerne her,” siger Emil Rosager Schaarup. 

Glas og sanitet

If har som det eneste selskab i 
testen valgt ikke at specifice-
re, at forsikringen dækker 
ridser og afskalning af sanitet, 
hvis denne bliver ubrugelig, 
hvilket alle de øvrige selska-
ber har udspecificeret i deres 

forsikringsbetingelser. 
Alka, Alm. Brand, Nordjylland 

Forsikring, Topdanmark, Tryg 

og Vardia dækker skader på 
glas i hobbydrivhuse. 

“Hvis du har et flot og vær-
difuldt hobbydrivhus, vil det 

give god mening her at vælge 
en forsikring, hvor glasset er 
omfattet af forsikringen, men 
det er klart, at hvis du ikke 
har et drivhus, har denne 
dækning ingen værdi for dig,” 
siger Emil Rosager Schaarup. 

Skjulte rør og kabler

Den vigtigste dækning er utætheder i skjulte 
vand-, varme-, olie-, gas- og afløbsrør. Det 
kan medføre store skader, hvis et vandrør 
springer, og alle forsikringer dækker denne 
type af skader. 

Der er dog forskelle i dækningen. En del 
selskaber dækker skader forårsaget af utætte 
slanger bag hårde hvidevarer; det er dog 
ikke alle forsikringer, der har udspecificeret 
denne dækning, men generelt er der ikke de 
helt store forskelle i dækningen af skjulte rør 
og kabler.

Bygninger og bygningsdele, 
der dækkes

Her er alle husforsikringer meget ens, men en 
del selskaber skriver specifikt, at overdækning 
og tildækning af svømmebassiner er undtaget 
dækning. De selskaber, der ikke dækker for 
skader på overdækning og tildækning af svøm-
mebassiner, er: Alm. Brand, Codan, If, Nem For-

sikring, Next, PenSam Forsikring og Topdan-

mark. De øvrige selskaber har ingen 
undtagelser til de bygninger og bygningsdele, 
der er nævnt i Forsikringsguiden. 

“Har du et svømmebassin med overdækning, 
som er i risikozonen for skader, bør du kigge 
efter i dine forsikringsbetingelser for, om du er 
dækket ind,” siger Emil Rosager Schaarup. 

Brand

Alle forsikringer dækker, hvis huset brænder 
ned, men der er nogle enkelte variationer i 
dækningen ved brandskader. Eksempelvis er 
det ikke alle forsikringer, der har udspecifi-
ceret, at der dækkes ved pludselig tilsodning 
fra levende lys og madlavning, som det 
eksempelvis gøres i Trygs vilkår. 

Storm
Flere selskaber specificerer 

kun den mest basale dækning, 
som er, at forsikringen dæk-
ker skader opstået ved storm, 
men her vil være en mængde 
undtagelser. Nogle af selska-
berne imødekommer i deres 

betingelser disse undtagelser, 
for eksempel Lærerstandens 

Brandforsikring og GF Forsik-

ring, der som de eneste dæk-
ker skader som følge af storm 
på stakitter, flagstænger, 
plankeværker med mere, der 

ikke er opført på muret eller 
støbt sokkel.

Tryg, PenSam Forsikring 
og If har den mest basale 
stormdækning, hvor der ikke 
er specificeret yderligere 
dækning. 
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Hvilken selvrisiko 
skal du vælge?
Selvrisikoen har stor indflydelse på prisen 
på forsikringen, og der er en god pointe i 
hverken at vælge en for høj eller en for lav, 
men en helt passende selvrisiko.

En rude i huset bliver smadret af en falden-
de gren, og regningen ender på lige omkring 
10.000 kroner. Heldigvis dækker din husforsik-
ring, men det er ikke sikkert, at du får alle de 
10.000 kroner dækket ind. Hvor meget kom-
mer an på, hvor høj en selvrisiko du har valgt. 

“Helt generelt kan man sige, at jo lavere selv-
risikoen er, desto dyrere er forsikringen. Over-
vejelsen er, om du vil betale mange penge selv, 
når skaden sker, eller vil du betale mere for din 
forsikring mod at få fuld dækning, hvis du får 
en skade,” siger Tine R. Sode, fagekspert hos 
Bolius – Boligejernes Videncenter. 

Høj selvrisiko tjener sig ind på seks år
Det er forskelligt, hvad de forskellige forsik-
ringsselskaber giver af mulighed for at vælge 
selvrisiko på husforsikringen, men du vil altid 
skulle foretage et valg. Vi har indhentet priser 
for et fiktivt kundeeksempel fra et af de selska-
ber, der er med i testen, og her er det muligt at 
vælge en selvrisiko fra 0 til 15.831 kroner. 

“Det er jo umuligt at forudse, hvor ofte – eller 
om nogensinde – du får brug for din husforsik-
ring, men vi har regnet på, hvor sjældent du 
skal have en skade, før den årlige besparelse 
i præmien er tjent hjem, ved eksempelvis at 
hæve selvrisikoen fra 0 til 896 kroner, fra 0 til 
1.963 kroner og så videre,” siger Emil Rosager 
Schaarup. 

Skal det, du sparer i lavere præmie ved at 
vælge en høj selvrisiko, nå at tjene udgiften ved 
en skade hjem, skal der mindst gå lidt over seks 
år mellem hver skade, hvis du har valgt den helt 

høje selvrisiko på over 15.000 kroner frem for 
selvrisikoen på 0 kroner. 

Hvor ofte du kan forvente at få skader, er det 
svært at sige noget om generelt, men Tine R. 
Sode siger: 

“Har man købt en ældre bolig, vil der typisk 
være større risiko for, at der sker en skade inden 
for en kortere årrække, og der kan være en 
pointe i at have en relativt lav selvrisiko mod at 
betale en højere ydelse.” 

Det omvendte gør sig gældende, hvis man 
har købt en ny bolig, hvor man vil kunne for-

I tabellen ved siden af kan det 

ses, hvor hurtigt en besparelse 
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vente, at der vil opstå færre skader. 
“Men igen kommer det også an på, om man 

har økonomien til at betale for selvrisikoen,” 
påpeger Emil Rosager Schaarup. 

Det vil være komplet uansvarligt ikke at have 
en husforsikring på grund af risikoen for at 
miste hele huset ved brand, men når det kom-
mer til småskader, er spørgsmålet, om man hel-
lere vil have en lav præmie og en høj selvrisi-
ko, så man ofte slet ikke vil skulle involvere sit 
forsikringsselskab, hvis for eksempel en rude 
knuses.  


