
Hvad koster Drivhus-

forsikringen?
Her kan du se præmien på vores drivhusfor-

sikring. De første 3 måneder er altid gratis, 

men hvis du ønsker at fortsætte, vil du blive 

opkrævet en årlig præmie, som fremgår af 

skemaet nedenfor. 

Drivhusets anskaffel-

sespris inkl. opførelses-

omkostninger 

Helårlig præmie Skadeforsikringsafgift* Opkrævningsgebyr** Samlet pris om året 

0-10.000 518,00 5,70 10,00  533,70

10.001-20.000 582,00 6,40 10,00  598,40

20.001-30.000 768,00 8,45 10,00  786,45

30.001-40.000 1.015,00 11,17 10,00 1.036,17

40.001-50.000 1.176,00 12,94 10,00 1.198,94

50.001-60.000 1.386,00 15,25 10,00 1.411,25

60.001-70.000 1.585,00 17,44 10,00 1.612,44

70.001-80.000 1.790,00 19,69 10,00 1.819,69

80.001-90.000 1.994,00 21,93 10,00 2.025,93

90.001-100.000 2.242,00 24,66 10,00 2.276,66

Overstiger den samlede pris for drivhuset inkl. opførelsesomkostninger 
kr. 100.000,-,  så kontakt Dansk Glasforsikring.

*Afgiften udgør 1,1% af den opkrævede præmie og sendes til staten.

**Gælder ved betaling via PBS. Ved giroopkrævning udgør gebyret kr. 60,00. 

Ovenstående præmier er gældende for 2019.



Drivhusforsikring der giver dig tryghed 

Når man investerer i et nyt drivhus, er det godt at vide, at man er forsik-
ret mod langt de fleste skader, der kan ramme drivhuset.  

Denne forsikring dækker skade på drivhuset, der er en følge af en pludse-
lig og uforudset hændelse. 

Eksempler på hvad forsikringen dækker: 

 Stormskader
 Snetrykskader
 Uheld med haveredskaber der går igennem glasset
 Stenslag fra plæneklipperen
 Uheld ved boldspil
 Hærværk
 Tyveri

Sammen med dig aftaler vi, hvordan skaden skal repareres. Du skal betale 
en selvrisiko på kr. 500,- med mindre du selv udfører reparationen. 

Det er dog ikke alle skader der er dækket.  

Eksempler på hvad forsikringen ikke dækker: 

 Skader som følge af mangelfuld eller fejlagtig konstruktion
 Ridser, afskalning eller andre kosmetiske skader
 Punkterede termoruder
 Almindelig slidtage eller skader der ikke nedsætter drivhusets anven-

delighed.

Læs mere om dækningen i den lille brochure. 
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