
Når du køber din næste bolig eller vælger at bygge et nyt 
hjem, skal der træffes mange store beslutninger. Ejerskif-
teforsikring til huset er blot én af dem. Her er FRIDA din 
partner.

 Hvorfor vælge FRIDA?
FRIDA er specialister indenfor Ejerskifteforsikring. Det vig-
tigste for os er, at du altid får den bedste service og råd-
givning, også hvis du får en skade. 

 Før huset sættes til salg
For at sætte et hus til salg, skal der udarbejdes et energi-
mærke. Gennem FRIDA kan du bestille den bygningssag-
kyndige, som laver en tilstandsrapport og sørger for en 
El-eftersynsrapport. Vi sørger for, at ejendomsmægleren 
får energimærket hurtigt og der automatisk kommer det 
obligatoriske tilbud på Ejerskifteforsikring. Naturligvis til 
en attraktiv pris.

 Hvorfor en Ejerskifteforsikring? 
En ejerskifteforsikring er til gavn for begge parter i en 
hushandel. Køber dækkes økonomisk ind ved eventuelle 
skjulte skader, og får med kombinationen af tilstandsrap-
porten og El-eftersynsrapporten en professionel vurde-
ring af ejendommens sundhedstilstand. Sælger frigøres 
for sit økonomiske ansvar i forbindelse med eventuelle 
skjulte skader, fejl og mangler ved ejendommen.

Det er vigtigt at have for øje, at et ”brugt” hus, naturlig-
vis bærer præg af sin alder. Ejerskifteforsikringen dækker 
ikke skader, der opstår ved alder, almindeligt slid eller 
dårlig vedligeholdelse. Forsikringen dækker ikke forhold, 

som køber eller sælger havde kendskab til ved overta-
gelsen. 

 Fordele for sælger 
Når sælger fremlægger en tilstandsrapport, en el-efter-
synsrapport og et bindende tilbud på Ejerskifteforsikring 
for køber, inden købsaftalen underskrives, er sælger del-
vist fri af sit 10-årige ansvar for fejl og mangler ved huset. 
Det skal skriftligt tilbydes, at halvdelen af præmien, for 
den tilbudte Ejerskifteforsikring, betales af sælger. Sælger 
skal informere om, at det 10 årige sælgeransvar frafaldes.
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 Fordele for køber
Som huskøber sikrer en ejerskifteforsikring dig mod ufor-
udsete udgifter til reparation af skjulte skader og forhold, 
der medfører en risiko for skade på dit nye hjem. Med 
skjulte skader menes forhold, som var til stede på overta-
gelsesdagen, men som ikke er omtalt i tilstandsrapporten. 
I følge loven skal dækningsperioden være på mindst 5 år, 
men forsikringen kan også tegnes for en 10 årig periode.
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 Det er køber der bestemmer
Køber er ikke forpligtet til at tegne en ejerskifteforsikring, 
men det er en god idé. Alternativt står du selv med risi-
koen. Det er køber, der bestemmer hvilken ejerskiftefor-
sikring, der skal tegnes  og hvor den skal tegnes.ja

 Vigtig udvidelse af Ejerskifteforsikringen
En almindelig Ejerskifteforsikring er lovreguleret sådan, 
at den har minimums betingelser og dækning. En udvidet 
Ejerskifteforsikring dækker flere forhold. Vi anbefaler, at 
købe en udvidet Ejerskifteforsikring med dækning i 10 år. 

Til dig som skal 
handle hus
Husk Ejerskifteforsikringen, når du handler bolig
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 særlige fordele hos FRIDA 
Alle forsikringsselskaber vurderer risikoen for en skade, når 
de fastsætter en pris. Vi er eksperter i disse vurderinger. 
FRIDAs forsikringsvilkår overvåges og forbedres løbende. 
Det betyder, at vores dækninger er blandt de bedste på 
markedet. Vi er specialister i Ejerskifteforsikring og laver 
ikke andet. Det er derfor ikke et krav, at der købes andre 
forsikringer hos FRIDA. Vores skadesbehandling er vores 
særkende, fordi den er hurtig og effektiv. Det betyder, at vi 
er der, når der er allermest brug for os.

Lidt mere om FRIDA Forsikring Agentur A/s
Hos FRIDA ved vi, at det ikke bare er et hus der handles  
– det er en families fremtidige hjem.

FRIDA Forsikring Agentur A/S, CVR nr. 33860994, er regi-
streret i Forsikring & Pensions Agentregister og indtegner 
som agenturvirksomhed forsikring for Qudos Insurance 
A/S, CVR nr. 39956967. Qudos er omfattet af Garantifon-
den for skadesforsikringsselskaber. Du kan læse mere om 
FRIDA og Qudos på vores hjemmeside. Tilsynsmyndighed 
er Finanstilsynet.
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