
Skader 
For at I kan få den bedste og hurtigste behandling I tilfælde af skader, er der en række gode råd, som 
vi gerne vil give Jer. 
 
Vi opfordrer til, at I anmelder alle skader via DEAS hjemmeside: 
https://deas.dk/lejer-beboer/bolig/selvbetjening 
 
Policenr.: 1714601 
 
I forbindelse med anmeldelse er det vigtigt, at følgende forhold er på plads: 
• Skadeårsag (så uddybende som muligt, fx hvor kommer vandet fra o.s.v.) 
• Skadeomfang (fx der er sket skade på gulv, vægge m.v. i 2 værelser) 
• Tilbud/overslag/regninger (specifikation i timer og materialer) – Det er vigtigt at sikre, at økonomien på 
skaderne er god, da det i sidste ende kan ramme foreningen med forhøjelser, hvis udbedringen af skader 
bliver for bekostelig, så tjek prisen og få eventuelt kontroltilbud inden arbejdet igangsættes. 
• Skadedato 
• Skadeadresse 
• Fotos (omfang/nærfoto) 
• Ved fx rørskader, hvor I er nødt til at igangsætte en udbedring fordi der er brud på et rør eller lignende, så 
gem rørstumpen der udbedres. 
 
Skadebegrænsning 
Forsikringstager er forpligtet til så vidt muligt at afværge og begrænse skaden. 
Nødvendige tiltag for at stoppe og begrænse omfanget af en skade, skal altid igangsættes og kræver ikke 
forudgående godkendelse fra Protector. Fx tømning af vand i en kælder, igangsættelse af affugtning, eller 
midlertidig reparation af et sprængt vandrør. 
DEAS har et samarbejde med Belfor som er skadesservicefirma. Belfor kan kontaktes på følgende telefonnr. 
(nr indsættes). 
 
Skader under kr. 30.000 
For skader under beløbsgrænsen, kan rimelige og nødvendige reparationer igangsættes uden forudgående 
aftale med Protector. Der kan med fordel tages foto-dokumentation, da det kan fremme sagens behandling 
og i nogle tilfælde være afgørende for at kunne vurdere forsikringsdækning, herunder nødvendig 
dokumentation ved gennemførelse af regres mod en skadevolder. 
Bemærk venligst at aftalen om igangsættelse af reparationsarbejder, ikke sidestilles med en anerkendelse af 
forsikringsdækning. 
 
Skader over kr. 30.000 
Reetablering/udbedring må ikke igangsættes, før Protector har givet samtykke hertil. Derved har Protector 
muligheden for at vurdere de indhentede priser, herunder behovet for at indhente en alternativ pris. Såfremt 
udbedring igangsættes og foretages uden Protectors forhåndsgodkendelse, kan erstatningen i visse tilfælde 
nedsættes eller bortfalde. Der vil i disse sager ofte være behov for at skaden skal besigtiges af en taksator. 
 
Glasskader 
Glasskader under 30.000 kr. skal ikke anmeldes. 
Derimod fremsendes faktura for udskiftning af ruden med følgeskrivelse, der indeholder skadedato, 
skadeadresse og skadeårsagen (er der brud på glas, ja/nej). 
Glasskader over 30.000 kr. skal altid godkendes inden udbedring 
 
Kommunikation med forsikringsselskabet 
Protector vil sende al korrespondance til den på anmeldelsen anførte kontaktperson. Willis Towers Watson 
og DEAS vil være orienteret c.c. om den korrespondance der pågår og Willis Towers Watson vil i tilfælde af 
afslag, deldækninger eller andre forhold, som ikke er en 100% godkendelse gennemgå og kontrollere de 
afvigende forhold og give Jer vores vurdering af, hvorvidt afgørelserne er korrekt i forhold til betingelser og 
retspraksis. 
Det er derfor også vigtigt, at hvis I modtager spørgsmål fra forsikringsselskabet at i svarer på den mail, som I 
modtager og sikrer, at i medtager alle modtagere af mailen i svaret, derved sikrer vi, at vi bedst muligt kan 
hjælpe Jer i tilfælde af en uenighed eller konflikt. 


