Tryg har i samarbejde med KeyHosts sammensat en forsikringsløsning, der sikrer udlejer
økonomisk tryghed, når boligen udlejes via Keyhosts.dk. Der er tale om en forsikring,
der både dækker tyveri- og hærværksskader samt skader, hvor lejer kommer til at
ødelægge ting ved et uheld. Forsikringen giver udlejer tryghed, når boligen udlejes, og
udlejningsprocessen sker igennem Keyhosts.dk.

Boligudlejning
Som udlejer kan du få erstatning, hvis uheldet er ude og lejer
kommer til at ødelægge noget i boligen, fx hvis lejer vælter
en lampe, og den går i stykker, eller du kan få erstatning, hvis
lejer i lejeperioden begår tyveri eller hærværk. Forsikringen
dækker også udgifter til omstilling af låse til den lejede boligs
indgangsdøre, hvis lejer taber nøglen, eller den bliver stjålet
i forbindelse med et tyveri eller røveri. Der skal være umiddelbar fare for, at nøglen vil blive brugt ved et efterfølgende
tyveri.

Praktiske oplysninger
Ved tyveri- og hærværksskader kan erstatningen højst
udgøre 100.000 kr. i alt i udlejningsperioden.
Ved uheldsskader kan erstatningen højst udgøre 100.000 kr.
i alt i udlejningsperioden.
Ved omstilling af låse kan erstatningen højst udgøre
50.000 kr. i alt i udlejningsperioden.
Ved enhver skade betaler udlejer en selvrisiko på 1.000 kr.
pr. skade.
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Ved skade
Du anmelder skaden ved at kontakte KeyHosts, som sender
dig et link til den digitale skadeanmeldelse. Når du har udfyldt
anmeldelsen, sendes den automatisk til Tryg.
Ved tyveri, røveri og hærværk er det en betingelse for erstatning, at det anmeldes til Politiet. Du skal sikre dig skriftlig
bekræftelse for anmeldelsen, og journalnummer skal kunne
oplyses.
Tryg er berettiget til at stille krav om oplysninger, der er nødvendige til behandling af erstatningssagen.

Dette faktaark indeholder ikke alle oplysninger om KeyHosts’ forsikring. I tilfælde af
skade, er det forsikringsbetingelserne, der gælder. Du kan hente betingelserne på
www.keyhosts.dk.
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