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Sethúsatrygging
Skjal við upplýsingum um sethúsatryggingina
Hendan kunningin veitir ikki allar upplýsingar um sethúsatryggingina. Tá ið skaði er, eru tað tær fullfíggjaðu tryggingartreytirnar og
tryggingarskjalið, sum eru galdandi. Tú finnur nýggjastu tryggingartreytirnar á heimasíðu okkara www.betri.fo. Tú ert eisini vælkomin at
seta teg í samband við okkum á tel 348 600 og fáa nærri vegleiðing.

Hvat slag av trygging er talan um?
Hjá Betri Trygging eru fýra ymsir sethúsapakkar at velja ímillum: Grund, Víðkað, Einastandandi og 4. pakkin, har tú setur ymsu
dekningarnar saman.

Hvat dekkar tryggingin?
Tryggingarupphædd
Tíni hús eru tryggjað fyri nývirði. Fyri ávísar bygningslutir
og -tilhoyr eru maksimumupphæddir galdandi. Hesar eru
nevndar í tryggingarskjalinum. Fyri avísar lutir eru
niðurskrivingarreglur - eftir aldri á lutunum. Hetta sæst í
tryggingartreytunum. Í ávísum førum er sjálvsábyrgd
galdandi.

Hvat dekkar hon ikki?
Her eru nøkur dømi um lutir, sum sethúsatryggingin ikki
dekkar. Legg til merkis, at listin ikki er fullfíggjaður.
Fullfíggjað yvirlit sært tú í tryggingartreytunum.
x Innbúgv
x Bygningslutir, t ilhoyr og innleggingar til vinnuliga nýtslu
x Lutir, sum eru fevndir av garantii

Hvat tryggingin dekkar veldst um, hvønn pakka tú velur.
Dekningar

Eru avmarkingar í dekningum?

Í tryggingini eru hesir dekningar:

9 Eldur
9 Útstreyming
9 Frostspreinging
9 Stormur
9 Omanlop og áarlop
9 Gloprarregn og toybil
9 Bóltandi ella dettandi lutir
9 Kavatrýst og heglingur
9 Ákoyring
9 Tjóvarí og herverk
9 Annar brádligur skaði
9 Glasog kummutrygging
9 Ábyrgdartrygging fyri húseigarar
9 Rættarhjálp
9 Sálarfrøðilig kreppuhjálp
9 Trygdarog umhvørvisbetran

Her eru nøkur dømi um skaðar, sum sethúsatryggingin ikki
dekkar. Legg til merkis, at listin ikki er fullfíggjaður.
Fullfíggjað yvirlit fært tú í tryggingartreytunum.

Tú kanst eisini velja:

Serligar ásetingar eru nú fyri hús, sum eingin býr í. Vinarliga
boða okkum frá hesum á tel. 348 600

9 Kosmetiskan skaða
9 Víðkaðan rørskaða
9 Lásahjálp
9 Vælverubúgv
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Skaðar av svíðing ella smelting
Frostspreinging í rúmum, sum ikki eru upphitað
Kloakvatn, sum stígur upp
Uppgangur ella flóð
Avfall, sum setur inn gjøgnum rivur og op
Manglandi viðlíkahald
Skeiv projektering, konstruktión ella uppseting
Skaði sum kemur yvir eitt tíðarskeið

Legg til merkis

Les meiri á Mín Trygging, ið tú finnur á heimasíðu okkara
ella sum app.
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Sjálvsábyrgd
Tú kanst áseta eina sjálvsábyrgd.

Hvar dekkar tryggingin?
9 Tryggingin fevnir um bygningar á tryggingarstaðnum, sum
eru nevndir í tryggingarskjalinum.

Nær og hvar gjaldi eg?
Tú kanst gjalda tryggingina árliga, hálvárliga ella hvønn
ársfjórðing. Gjaldast kann um sjálvvirkandi gjaldstænastu.

Tryggingartíðarskeið
Tryggingin er galdandi í eitt ár, um ikki annað er avtalað í
tryggingarskjalinum. Hon heldur sjálvvirkandi fram í eitt ár, um
hon ikki verður uppsøgd áðrenn.

Hvørjar skyldur havi eg?
Tá ið skaði hendir
– Boða okkum frá skaðanum skjótast gjørligt
Tað kann gerast á www.betri.fo, á tel 348 600 ella um
“Mín Trygging”
– Royn beinanvegin at avmarka skaðan
– Far ikki undir at burturbeina tað skadda ella at umvæla, fyrr
enn avtala er gjørd við okkum
– Fyribils umvælingar kunnu tó gerast, tá endamálið er at
fyribyrgja størri skaða
– Tjóvaríog herverkskaðar skulu fráboðast løgregluni
beinanvegin, tú varnast skaðan

Hvussu sigi eg avtaluna upp?
Tú kanst siga tryggingina upp við 30 daga freist til
mánaðarlok.
Somuleiðis kanst tú siga tryggingina upp við 14 daga ávaring,
um tú gert tað innan 14 dagar eftir, at ein skaði er útgoldin ella
avvístur.

Tú skalt boða okkum frá
– um broytingar eru gjørdar í húsinum, so sum tá støddin á
húsinum broytist
– um meira verður innrættað
– um størri partur verður brúktur vinnuliga
– um farið verður at brúka annað slag av orku
– um húsið stendur manntómt o.s.fr
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