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Hos DFA/Det Faglige Hus Forsikring får du ekstra 
fordele ved at samle dine forsikringer hos os. Vi kalder 
det DFA/Det Faglige Hus Forsikring helkunde. 
Du kan blive helkunde på følgende måde: 
 
Hvis du tegner: 
 

- Auto med kasko 
- Hus med fuld kombineret dækning 
- Indbo  
- Ulykke voksen  

 
tilbyder vi dig, præmiefrit, en stenslagdækning på 
auto, kosmetiske forskelle på hus, 
underforsikringsgaranti på indbo og brudskade på 
ulykke. 
 
Du kan endvidere blive helkunde hvis du ikke bor i 
eget hus og du tegner: 
 

- Auto med kasko 
- Indbo 
- Ulykke voksen 

 
Opsiger du et af produkterne bortfalder samtlige 
fordele. 
 
1. Reparation af stenslag 
Har du tegnet kaskoforsikring på din bil hos DFA/Det 
Faglige Hus Forsikring og får et stenslag i din 
frontrude, som lovligt kan repareres, betaler vi 
udgiften uden opkrævning af selvrisiko. Reparationen 
skal foretages hos DanGlas 
Autoglasservice som er landsdækkende. Dækningen 
omfatter ikke udskiftning af frontruden. 
 
2. Kosmetiske forskelle 
Har du tegnet fuld kombineret husforsikring hos 
DFA/Det Faglige Hus Forsikring, tilbyder vi at dække 
kosmetiske forskelle. Kosmetiske forskelle er forskelle 
i udseende, f.eks. farve-, form-, mønster-, og 
materialeforskelle. 
 
2.1 Hvilke skader dækkes 
Ved opgørelse af en erstatningsberettiget skade i 
badeværelse på husforsikringen dækkes: 

1. Kosmetiske forskelle mellem erstattede og 
ubeskadigede fliser og klinker i samme lokale 
i et afgrænset areal der svarer til gulv eller 
vægge afhængigt af, hvor skaden er sket.  

2. Kosmetiske forskelle mellem erstattede og 
ubeskadigede glas.  

3. Kosmetiske forskelle mellem erstattet og 
ubeskadiget sanitet i samme lokale.  

Det er en forudsætning, at det ikke er muligt at 

anskaffe fliser, klinker, sanitet eller glas og 

erstatningsmaterialer for glas, der er identisk med det 

beskadigede. 

2.2 Hvilke skader dækkes ikke 

Ubeskadigede indmurede badekar og spabade. 

 
2.3 Hvordan beregner vi erstatningen 
Erstatningen udgør 50 % af de udgifter, det koster at 
udskifte ubeskadigede fliser og klinker, glas og 
erstatningsmaterialer for glas, sanitet.  
 

3. Underforsikringsgaranti 

Har du tegnet indboforsikring hos DFA/Det Faglige Hus 
Forsikring, tilbyder vi underforsikringsgaranti.   
 
3.1 Hvad dækkes 
Hvis værdien af indboet på forsikringsstedet er forøget 
med indtil 50% indenfor det sidste aftale år, gør 
DFA/Det Faglige Hus Forsikring ikke underforsikring 
gældende. Underforsikringsgarantien gælder for et år 
ad gangen. Ved forsikringsårets udløb, skal 
forsikringssummen forhøjes, så værdien af indboet 
kan indeholdes i den sum der fremgår af policen, ellers 
bortfalder underforsikringsgarantien. 
Det er endvidere et krav at anskaffelser som overstiger 
summen indenfor forsikringsåret skal kunne 
dokumenteres. 
 
4. Brudskade 
Har du tegnet en voksen ulykkesforsikring hos 
DFA/Det Faglige Hus Forsikring, tilbyder vi 
brudskadedækning. 
 
4.1 Hvilke skader dækkes 
Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til en af 
følgende skader: 
 
Brud på skulder 
Brud på overarm 
Brud i albue 
Brud på underarm 
Brud i håndled 
Brud på mellemhånd (ikke fingre) 
Brud på bækken 
Brud på hofte 
Brud på lårben 
Brud i knæ 
Overrevet korsbånd (helt eller delvist) 
Brud på underben 
Brud i ankel 
Totalt overrevet akillessene 
Udbetales erstatning, svarende til 1 % af 
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forsikringssummen ved invaliditet - dog maksimalt 
8.000 kr. Beløbet indeksreguleres ikke. 
Erstatningen udbetales senest 14 dage efter, at vi har 
modtaget den nødvendige, lægelige dokumentation 
for skaden. Diagnosen skal stilles af en speciallæge og 
skal ved brud være dokumenteret med røntgen, og for 
korsbåndslæsioner ved scanning eller artroskopi. 
Medfører et ulykkestilfælde flere 
erstatningsberettigede skader i samme legemsdel, 
udbetales kun erstatning for én skade. 

Medfører et ulykkestilfælde erstatningsberettigede 
skader på flere legemsdele, udbetales erstatning 
for hver af skaderne. Dog kan erstatning for samme 
ulykkestilfælde samlet højst fastsættes til 2 % - dog  
maksimalt 10.000 kr. uanset antallet af 
dækningsberettigede skader. Et ben – til og med 
hofteled – betragtes som én legemsdel. En arm – til og 
med skulderled – betragtes som én legemsdel. 

 


