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Husejerforsikring & ejerskifteforsikring Henning Jønsson Hent PDF Forlaget skriver: Bogen er en kommentar
til en typisk forsikringspolice inden for husejerforsikring og ejerskifteforsikring.

Denne 3. udgave af kommentaren beskriver ligesom de foregående en »gennemsnitshusejerpolice«, herunder
også ejerskifteforsikringen, der som bekendt har standardvilkår og forfatteren gennemgår den nyeste praksis

på området.

Bogen falder i 19 kapitler, der blandt andet beskriver:
- hvilke personer husejerforsikring dækker

- hvilke bygninger og genstande, der er dækket af forsikringen
- hvilke skader forsikringen dækker

- bygningsbrandforsikring
- forsikring mod svamp og insekter, vandskade, stormskade, brandskade, frostskade, tyveri og hærværk,

snetryk, pludselige skader, rørskader, glasskader
- husejeransvar
- følgeudgifter

- erstatningsopgørelsen
- generelle regler

- ejerskifteforsikring

Bogen er tænkt som et hjælpemiddel for forsikringstagere og andre til bedre at forstå, hvad en
husejerforsikring og ejerskifteforsikring dækker, men retter sig mod alle, der har interesse i

husejerforsikringer og ejerskifteforsikringer.

Forfatteren er Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring, der har mere end 20 års erfaring i at
arbejde med forsikringsklager.
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