
Villkor
Fritidshusförsäkring

FH 2009:1



 

2 78 FH 2009:1  

 Tänk efter 
före 

 

Råd och tips när du stänger huset för vintern 
 Stäng av vattnet – lämnar du huset längre tid än en vecka – ta alltid för vana att stänga av vattnet 
vid huvudvattenkranen. Även om du använder huset eller har huset uppvärmt hela vintern är detta en 
mycket viktig säkerhetsåtgärd, som helt kan göra att skador undviks!   

 Töm vattensystemen och skydda vattenlåsen – efter att du stängt av vattnet, stäng av strömmen 
till varmvattenberedaren. Öppna alla kranar och glöm inte utomhuskranen. Stäng även av och töm 
vattenpumpen. Skydda wc-stolen och vattenlås med antifrysmedel. Undvik glykol eftersom det är 
giftigt. Vanlig spolarvätska fungerar lika bra.     

 Tillsyn av huset – Att ha någon granne eller bekant som regelbundet ser till huset är helt enkelt guld 
värt. Det är viktigt att sommarhuset ägnas regelbunden tillsyn när du inte själv har möjlighet. 

 Lås – Försäkringen gäller i princip alltid om du blir bestulen. Det är dock viktigt att låsa och 
undvika att låta värdefulla och stöldbegärliga saker vara synliga från fönster. Det är viktigt att du är 
aktsam! Fritidshuset ska vara ordentligt låst när du inte är där. 

Försvåra inbrott - underlätta om du blir bestulen 
 Förse ytterdörrarna med godkända lås, samt säkerhetsbleck och montera bakkantsbeslag på 
ytterdörrarna. 

 Undvik att lämna kvar, konst, äkta mattor och andra värdefulla föremål. 
 Förvara viktiga kvitton och intyg på säker plats, t ex i bankfack eller i din ordinarie bostad. 
 Värdera, märk, fotografera eller videofilma värdeföremål. Anteckna tillverkningsnummer. Både 
polisen och försäkringsbolagen har märkningssystem du kan nyttja. 

Undvik brand 
 Installera brandvarnare, kontrollera med jämna mellanrum att den fungerar och tänk på att byta 
batterier. En brandsläckare bör finnas i alla bostäder. 

 Montera jordfelsbrytare/överspänningsskydd, som bryter strömmen om fel uppstår. 
 Stäng alltid av TV:n med strömbrytaren, inte bara med fjärrkontrollen. 
 En eldstad och rökkanal som inte använts på 3 år ska kontrolleras innan den tas i bruk 
på nytt.    
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Exempel på andra utökningar och tilläggsförsäkring 

- Högre försäkringsbelopp, på annan plats,  
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   tomtmark (växter, staket, trädgårdspool,  
   badtunna)   
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under kontorstid ring 0304-325 00 
utanför kontorstid ring 070-350 50 55 

Meddela oss om du har ändrat 
• adress   
• ägarförhållande 
• värde på dina saker   
• i ditt hus eller om antalet byggnader förändrats  
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• behov av tilläggsförsäkringar  
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Var 
• på det försäkringsställe som är angivet i ditt 

försäkringsbrev. 
• utan tilläggspremie gäller försäkringen även för den 

gamla fritidsbostaden vid flyttning om du 
fortfarande har kontrakt på/äger fritidsbostaden. 
Försäkringen gäller  
− upp till 30 dagar  
− under förutsättning att också den nya 

fritidsbostaden försäkras i Orusts 
Brandförsäkringsbolag.  

− med samma omfattning och på samma villkor som 
gällde före försäkringens överflyttning till den nya 
fritidsbostaden. 

 
För vem  
Gäller 
• för dig som försäkringstagare och dina 

familjemedlemmar så som ägare och då ni vistas på 
försäkringsstället.  

• för delägare som anges i försäkringsbrevet 
Såväl rättigheter som skyldigheter i försäkringen 
gäller för var och en av de försäkrade.  
När vi säger ”du” i villkoren menar vi alla som 
försäkringen gäller för. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Utökat skydd för dig som vistas 
utomlands del av året 
Följande gäller för dig och övriga namngivna i 
försäkringsbrevet som  
• omfattas av Länsförsäkringars Försäkring för 

tillfällig utlandsvistelse under den tid ni inte vistas i 
Sverige  

• är folkbokförd och har er bostad på försäkringsstället 
under den tid ni vistas i Sverige. 
 

Gäller 
som komplettering till denna Fritidshusförsäkring och 
Försäkring för tillfällig utlandsvistelse på motsvarande 
sätt som om du kunnat teckna vår hemförsäkring.  
• gäller för  
− privatansvar,  
− rättsskydd,  
− krishjälp vid större skada 
− överfall  
för skada som inträffar och uppstår i Sverige. 

• gäller med den omfattning som beskrivs i avsnitt 
Privatansvar, Rättskydd samt Överfall som finns i 
villkoret för Hemförsäkring. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gäller inte 
• reseskydd – När du reser i eller utanför Sverige 
• merförsäkring 
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Självrisker   
 
Försäkringen gäller med en självrisk vid varje 
skadetillfälle.  
Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev – för vissa 
skador gäller dock annan självrisk – se nedan.    

Ingen självrisk   
• Saneringsavtal 
• Vid åskskada, om du har anlitat behörig installatör 

för installation av åskskydd för el- och telefonnät.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
Lägre självrisk  
• Om du drabbas av flera skador vid samma tillfälle, 

och ersättning ska betalas genom flera moment i för-
säkringen eller genom flera av dina privatför-
säkringar hos oss, drar vi bara en självrisk – den 
högsta – från det sammanlagda skadebeloppet.   

• Har du installerat och aktiverat av oss godkänt 
inbrottslarm i bostaden och ändå drabbas av stöld 
eller inbrottsförsök i den larmade bostaden, slipper 
du självrisken.  

 
 

 

Särskild självrisk   

 

 

Vid skada på byggnad genom Självrisk 
• läckage   2 500 kronor 
• översvämning  10 % av skadebeloppet, dock lägst 10 000 kronor 
• skada på byggnad och tomtmark som direkt eller 

indirekt orsakats av dammbrott.  
10 % av skadebeloppet, dock lägst 10 000 kronor 

• frysning  5 000 kronor 
• trafikolycka   2 500 kronor 
Vid skada på och innehåll i byggnad genom brand 
som uppkommit vid svetsning   25 000 kronor 
Vid skada på byggnad som hyrs ut   lägsta självrisk 4 500 kronor 
Rättsskyddsskada  20 % av kostnaderna, dock lägst 1 000 kr 
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Skador som aldrig ersätts genom 
försäkringen  
Förvärvsverksamhet 
Gäller inte för skador som har samband med din 
yrkes- eller tjänsteutövning eller annan 
förvärvsverksamhet.   

Skada genom bedrägeri eller förskingringsbrott  

Om du framkallar skada med uppsåt  
• Om du framkallat försäkringsfallet med uppsåt får 

du ingen ersättning för egen del.  
• Om du framkallat försäkringsfallet genom grov 

vårdslöshet - kan ersättning utebli eller minskas med 
ett särskilt avdrag efter vad som är skäligt med hän-
syn till din vårdslöshet och omständigheterna i 
övrigt. Detta gäller inte ersättning som avser 
skadestånd. Ditt handlande likställs med:  
− den som med ditt samtycke har tillsyn över den 

försäkrade egendomen   
− din make, sambo och annan familjemedlem, när 

den försäkrade egendomen antingen är en 
gemensam bostad eller är lös egendom i en sådan 
gemensam bostad.  

Första punkten tillämpas inte om det finns synner-
liga skäl mot detta.   
Ingen nedsättning görs om aktsamhetskrav åsidosatts 
eller försäkringsfallet framkallats av någon som var 
− i sådant tillstånd som avses i 30 kap 6 § brottsbal-

ken  
− under tolv år  
Däremot kan den som anses ha samtyckt till hand-
landet få sin ersättning nedsatt.  

 
 
Vid krig  
• Inom Sverige gäller försäkringen inte för skada som 

har samband med krig, krigsliknande händelse, in-
bördeskrig, revolution eller uppror. 

• Försäkringen gäller inte för förlust som kan uppstå 
om skadeutredning, reparationsåtgärd eller betalning 
av ersättning fördröjs på grund av krig, krigslik-
nande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror 
eller på grund av myndighets åtgärd, strejk, lockout, 
blockad eller liknande händelse.  

Atomkärnprocess  
Försäkringen gäller inte för skada på egendom eller 
vid skadeståndsskyldighet, om skadan direkt eller 
indirekt orsakats av atomkärnprocess.  

Dammbrott  
Vid direkt eller indirekt skada till följd av dammbrott i 
kraftverksdamm eller regleringsdamm för elkraft-
produktion begränsas ersättning till högst 
70 000 kronor vid skada på bostadshus, och med högst 
40 000 för dina saker.   



Fritidshusförsäkring – Skador på dina saker  
För att detta avsnitt Försäkrade saker / Skador på dina saker ska ingå i din försäkring ska ditt försäkringsbrev 
innehålla försäkringsbelopp för lösegendom.  
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Försäkrade saker  
 
Gäller 
lös egendom – dina saker – lösöre – som tillhör dig, 
som du hyrt eller lånat och som är avsett för ditt 
privata bruk och som förvaras på försäkringsställe som 
anges i försäkringsbrevet.  
I begreppet lösöre ingår det som normalt finns i ditt 
hem, t ex möbler, mattor, tavlor och andra personliga 
tillhörigheter. Äger du åkgräsklippare ingår det skydd 
vid brand och skada genom inbrott för den.   

 
 
Gäller inte 
• motordrivet fordon, husvagn och släpfordon  
• båt eller segelbräda  
• luft- eller vattenburen farkost   
• av- eller omonterade delar till ovanstående 

fordon/farkost som kan försäkras genom annan 
försäkring  

• för lösöre eller reparationskostnad som du kan få 
ersättning för från annat håll, enligt lag, annan 
författning, konvention eller annan försäkring   

• djur  
• hus och brygga  
• saker som du enligt lag inte har rätt att inneha eller 

använda  
• stöldbegärlig egendom som lämnas 
− i källare, vind, garage, uthus eller annat jämförbart 

förvaringsutrymme som saknar direkt 
dörrförbindelse med bostaden 

− utanför bostad på tomtmark  
− i gemensamhetsutrymme 
− kvar i motordrivet fordon, släpfordon, båt, 

husvagn eller i tält på hemorten eller vid resa utan 
övernattning  

• kontanter och värdehandlingar 
 

Högsta ersättningsbelopp  

 
 

Saker som du förvarar  

Högsta 
ersättningsbelopp

i kronor 
• i fritidsbostad, i uthus på försäkringsstället  Försäkringsbeloppet 
• i källare/på vind i flerfamiljshus samt utanför byggnader på försäkringsstället 40 000
• i annan bostad och på annan plats än försäkringsstället, i fordon eller båt  0
För nedan angiven egendom gäller även följande ersättningsbegränsningar:   
− Stöldbegärlig egendom utanför fritidsbostad på tomtmark och i uthus  0 

• Cykel per styck  5 000 
• Mat/Livsmedel per frys   5 000 
• Av- eller omonterade delar till fordon och farkoster  5 000 
Smycken, pärlor, ädelstenar, fick- eller armbandsur för vilka du saknar svenskt värderings 
intyg eller originalkvitto/-certifikat som utfärdats före skadan  
− per styck  5 000 
− sammanlagt  60 000 

• Fast inredning i hyrd fritidsbostad 0 
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Inbrott, stöld och skadegörelse  
 
Gäller  
stöld eller skadegörelse  
• på dina saker 
• för stöld i bostad som utförs av någon som olovligen 

tagit sig in. Har gärningsmannen blivit insläppt 
gäller försäkringen bara om denne använt tvång eller 
hot för att komma in.  
 

 
Aktsamhetskrav 
• Du får inte genom oaktsamhet utsätta egendom för 

risk att skadas eller förloras. 
• Cykel ska vara låst med av stöldskyddsföreningen 

godkänt lås. 
• Bostaden samt källare, vind, garage, uthus eller 

annat jämförbart förvaringsutrymme ska vara låst, se 
aktsamhetskrav nedan. 
− Ytterdörrar ska vara låsta. Altan-, terrass- och 

balkongdörrar ska vara låsta eller stängda och 
reglade inifrån. 

− Fönster ska vara låsta eller stängda och reglade 
inifrån om inte någon är hemma och har tillsyn 
över bostaden. Om du är borta kortare tid än 24 
timmar kan fönster få stå på glänt om det är säkrat 
med ordentlig fönsterspärr (en plastspärr räcker 
alltså inte). 
Om någon är hemma och ser till bostaden får 
fönstren vara öppna. När den som är i bostaden 
sover får fönster vara öppna bara i det rum där 
personen finns.  

− Nyckel får inte lämnas kvar eller gömmas i 
närheten av bostaden. 
Har du anledning att misstänka att någon obehörig 
har nyckel till din bostad, måste du omedelbart 
koda om/byta låsning. Ersättning för detta kan i 
vissa fall lämnas, se Utifrån kommande händelser  
sidan 23. 

I de fall det i försäkringsbrevet anges att högre 
aktsamhetskrav för lås/larm etc, krävs, finner du dessa 
i avsnitt Högre lås och larmkrav sidan 36.  

 
 
Gäller inte 
• om stöld eller skadegörelse utförs av någon som haft 

tillåtelse att vistas i bostaden, eller tagit sig in med 
en nyckel som denne haft tillåtelse att inneha.   

• utradering eller annan förlust av lagrad 
datainformation 

• förlust på grund av olovligt användande av 
kontokort, checkar, vinstbongar eller liknande.  

 
Nedsättning av försäkringsersättning 
Har du inte följt aktsamhetskravet kan ersättningen 
sättas ned d v s minskas. Nedsättningens storlek beror 
på omständigheterna i det enskilda fallet, bl a försum-
melsens art och betydelse för skadan eller om egen-
domen varit särskilt begärlig eller värdefull, se avsnitt  
Om du inte uppfyller våra övriga krav sidan 37.  
Ditt handlande likställs med: 
• den som med ditt samtycke har tillsyn över den 

försäkrade egendomen  
• din make, sambo och annan familjemedlem, när den 

försäkrade egendomen antingen är en gemensam 
bostad eller är lös egendom i en sådan gemensam 
bostad. 

Första punkten tillämpas inte om det finns synnerliga 
skäl mot detta.  

Högsta ersättningsbelopp 
anges på försäkringsbrevet. I vissa fall är högsta 
ersättning begränsad, se avsnitt Högsta 
ersättningsbelopp sidan 8. 

Självrisk 
anges på försäkringsbrevet. Vid vissa tillfällen gäller 
annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan 6.  
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Brand   
 
Gäller  
• eld som kommit lös  
• explosion 
• plötslig skada av sot 
• skada genom blixt  
 
Aktsamhetskrav 
• Du får inte genom oaktsamhet utsätta egendom för 

risk att skadas. 
• Du ska följa de föreskrifter som finns i lag eller som 

meddelats av offentlig myndighet. Sådana före-
skrifter finns bl a i Räddningstjänstlagen eller kan 
utfärdas av kommunal räddningschef. Föreskrifterna 
avser t ex elektriska installationer och förvaring av 
brandfarliga vätskor. Vid anläggning för flis-, halm-, 
spannmåls- och pellettsuppvärmning ska automatisk 
släckningsutrustning finnas i funktion vid eldning. 
Anläggningen ska vara P-godkänd av Svenska 
Provningsanstalten.  

• Vid installation ska du endast använda sådan pro-
dukt som är godkänd av offentlig myndighet ur 
miljö- och/eller säkerhetssynpunkt.  

• Du ska följa tillverkarens, leverantörens och installa-
törens anvisningar för installation, skötsel och un-
derhåll.  

Självrisk 
anges på försäkringsbrevet. Vid vissa tillfällen gäller 
annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan 6.  
Svetsning 
Självrisk 25 000 kronor 
Åska 
Om du har anlitat behörig installatör för installation av 
åskskydd för el- och telefonnät och du ändå drabbas av 
åskskada har du ingen självrisk.  
  

 
 
Gäller inte 
• explosionsskada vid sprängningsarbete  
• skada genom sot från levande ljus  
• glöd- eller svedskada.  
  

 
Nedsättning av försäkringsersättning 
Har du inte följt aktsamhetskravet kan ersättningen 
sättas ned d v s minskas. Nedsättningens storlek beror 
på omständigheterna i det enskilda fallet, bl a försum-
melsens art och betydelse för skadan eller om egen-
domen varit särskilt begärlig eller värdefull, se avsnitt 
Om du inte uppfyller våra övriga krav sidan 37. 
Ditt handlande likställs med den som med ditt 
samtycke har tillsyn över den försäkrade egendomen.    
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Läckage  
 
Gäller 
• skada på dina saker orsakad av vätska eller ånga som 

oberäknat strömmat ut om utströmningen skett från  
− ledningssystem för vatten, värme eller avlopp 

(spillvatten)  
− anordning ansluten till sådant system (t ex tvätt-

ställ, disk- eller tvättmaskin, värmepanna, oljetank 
och bassäng)  

− invändigt stuprör som uppfyller de krav som ställs 
på avloppsledning (spillvattenledning)  

− badrum, duschrum, tvättstuga eller annat utrymme 
som har golvbrunn och försetts med vattentät våt-
rumsbeklädnad, enligt vid tiden för uppförandet 
eller reparationen gällande byggreg-
ler/branschregler  

− kyl eller frys vid strömavbrott eller fel på anlägg-
ningen  

− akvarium  
− vattensäng  
− oljefylld radiator  
− brandsläckare  

• skada genom att vatten tränger upp ur avlopp eller 
strömmar från markytan direkt in i huset till följd av 
skyfall, snösmältning, stigande sjö eller vattendrag 
eller genom att vattendamm brustit.  

 
 
Aktsamhetskrav 
• Du får inte genom oaktsamhet utsätta egendom för 

risk att skadas.  
• Vid risk för frysning ska du vidta skäliga åtgärder 

för att förhindra frysning och läckage. 
Om du vintertid mer än tillfälligt lämnar huset eller 
inte bor där permanent ska inkommande vatten alltid 
vara avstängt. Finns vatten kvar i ledningar och in-
stallationer ska byggnaden dessutom vara uppvärmd 
till en temperatur av minst 15 grader samt ha en 
kontinuerlig tillsyn. 

 
Nedsättning av försäkringsersättning 
Har du inte följt aktsamhetskravet kan ersättningen 
sättas ned d v s minskas. Nedsättningens storlek beror 
på omständigheterna i det enskilda fallet, bl a försum-
melsens art och betydelse för skadan eller om egen-
domen varit särskilt begärlig eller värdefull, se avsnitt 
Om du inte uppfyller våra övriga krav sidan 37. 

Självrisk 
anges på försäkringsbrevet. Vid vissa tillfällen gäller 
annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan 6. 

 

Naturhändelse  
 
Gäller 
skada 
• genom att huset där egendomen finns har skadats av 

hagel eller storm och att dina saker därför skadas t 
ex genom regn, översvämning eller kyla  

• av jordskalv  
– minst 4 enligt Richterskalan – jordskred, jordras, 
bergras, lavin eller vulkanutbrott 

• genom att yttertak bryter samman på grund av 
snötryck 

• genom blixt 
• orsakad av vilda djur samt bin och getingar, som 

tagit sig in i bostaden. 

 
 

 
Gäller inte 
skada som orsakats av råttor, möss, andra gnagare och 
insekter.  

 
Aktsamhetskrav 
Du får inte genom oaktsamhet utsätta egendom för 
risk att skadas. 

 
Nedsättning av försäkringsersättning 
Har du inte följt aktsamhetskravet kan ersättningen 
sättas ned d v s minskas. Nedsättningens storlek beror 
på omständigheterna i det enskilda fallet, bl a försum-
melsens art och betydelse för skadan eller om egen-
domen varit särskilt begärlig eller värdefull, se avsnitt 
Om du inte uppfyller våra övriga krav sidan 37.  

Självrisk 
anges på försäkringsbrevet. Vid vissa tillfällen gäller 
annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan 6. 
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Värderings och ersättningsregler  
Värdering på dina saker görs med utgångspunkt från 
prisläget i Sverige vid den tidpunkt då du tidigast kan 
bestämma ditt ersättningsanspråk, dock senast två 
månader från skadedagen. 
Vi har rätt att antingen 
• låta reparera det som skadats  

eller 
• lämna likadant eller närmast motsvarande föremål 

istället  
eller 

• ersätta kontant. 
Vi har också rätt att bestämma var återanskaffning 
eller reparation ska ske. Om skadad egendom kan 
repareras värderas skadan till den reparationskostnad 
som är rimlig. Reparationskostnaden får aldrig bli 
högre än den ersättning du kan få enligt villkorets 
värderingsregler. 
Vi övertar äganderätten till förlorad egendom som vi 
ersatt. Om egendomen som vi ersatt kommer tillrätta 
ska du genast lämna den till oss. Vill du behålla 
egendomen får du det om du lämnar tillbaka den 
ersättning du fått.  

 
Som regel ersätts skadad/förlorad egendom med 
dagsvärdet.  
Dagsvärdet  
är det värde ett föremål har sedan man från kostnaden 
för ett nytt föremål dragit av värdeminskningen för 
ålder, slitage, omodernitet och minskad användbarhet.  
Värdering sker utan hänsyn till affektionsvärde, d v s  
utan hänsyn till dina personliga känslor för föremålet.  
Möjlighet till nyvärdesersättning  
Om föremålet inte minskat i värde mer än en tredjedel 
av priset för ett nytt föremål kan du få nyvärde, men 
bara om du återanskaffar föremålet inom sex månader.  
Nyvärde är det värde som ett föremål av samma eller 
lika ändamålsenligt slag skulle ha haft om det 
anskaffats som nytt vid skadetillfället.   
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Ersättningstabell 

   

Merutgifter   
Om din bostad blir helt eller delvis oanvändbar till 
följd av sådan skada som finns under avsnitt Skador 
på dina saker kan du också få ersättning för 
nödvändiga merutgifter för t ex kost, logi och 
magasinering under längst ett år räknat från den dag 
skadan inträffat.   

Tabellen visar ersättning i procent av nypriset för ett föremål  
  Ålder  
Föremål  0-1*)  1-2*) 2-3  3-4  4-5  5-6 år  
CD-skivor, DVD-skivor/filmer, TV-spel  50 %  50 % 50 % 50 %  40 %  30 %  
Cykel  100 % 85 % 65 % 55 %  45 %  40 %  
Dator  Se avsnitt  Dagsvärdet sidan 12.   
Digitalkamera samt digital videokamera  100 % 65 % 55 % 40 %  30 %  20 %  
Glasögon  100 % 85 % 65 % 50 %  40 %  30 %  
Hemelektronik, exklusive mobiltelefon, digital 
kamera, digital videokamera och dator   100 % 75 % 65 % 50 %  40 %  30 %  

Klockor  100 % 85 % 75 % 65 %  55 %  40 %  
Kläder, skor, leksaker – barn  100 % 60 % 40 % 20 %  20 %  20 %  
Kläder, skor, stövlar – vuxen  100 % 80 % 60 % 40 %  20 %  20 %  
Skidutrustning, golfutrustning   100 % 85 % 65 % 50 %  40 %  20 %  
Verktyg  100 % 80 % 70 % 60 %  50 %  40 %  

 

0-11 
  mån*) 

12-17
mån*) 

18-23
mån*) 24  mån *)   

Mobiltelefon  
100 % 50 % 30 % 20 %   

Efter sex år görs individuell värdering av egendomen. Åldersavdrag kan inte göras med mer än 80 % om 
egendomen var funktionsduglig vid skadetillfället.   
*) Se även avsnitt Möjlighet till nyvärdesersättning sidan 12.  

Böcker, antikviteter, konstverk, mynt, sedlar och frimärken samt föremål som ingår i samlingar 
eller har allmänt samlarvärde. 
Föremålet värderas till vad det kostar i allmänna handeln (t ex internet, i butiker och på auktioner) att köpa 
likvärdig egendom i sådant skick den hade vid skadetillfället. Om det inte finns likvärdig egendom att köpa i 
begagnat skick värderas egendomen till vad den sannolikt skulle ha kostat om den funnits. Samlingar värderas 
i sin helhet.  

Fotografier, film-, skiv- och bandupptagningar samt föremål som du själv tillverkat för ditt 
personliga bruk t ex hemsydda kläder, hemlagad mat och modeller  
Föremålet värderas till marknadsvärdet om det finns ett sådant och i annat fall till återanskaffningskostnaderna 
för materialet.  

Hushållsmaskiner samt antenn för radio och TV  
Föremålet värderas till återställandekostnaden, d v s reparation när så kan ske eller i annat fall utbyte av det 
skadade föremålet. Åldersavdrag görs på återställandekostnaden med 10 % för varje påbörjat år som gått 
sedan föremålet första gången togs i bruk. Om du återställer föremålet görs inget åldersavdrag för de första två 



Fritidshusförsäkring  

14 10 FH 2008:1  

 
Ansvar   
 
Gäller  
• för dig som privatperson i egenskap av 

ägare/delägare till den försäkrade fastigheten 
/bostadsrättslägenheten  

• när någon kräver att du ska betala skadestånd för en 
person- eller sakskada som du under försäkrings-
tiden orsakar genom vårdslöshet eller på annat sätt 
blir ersättningsskyldig för enligt skadeståndsrättsliga 
regler.   

• för bostad på försäkringsstället som du hyrt eller 
lånat, gäller försäkringen på följande sätt om du är 
ersättningsskyldig enligt skadeståndsrättsliga regler  
− skador på byggnaden om skada uppstått genom 

» brand, explosion  
» utströmning av vätska, ånga eller gas från led-

ningssystem eller från kyl- eller frysanlägg-
ning, akvarium, vattensäng, oljefylld radiator, 
eller brandsläckare  

i den mån ersättning inte lämnas från 
byggnadens försäkring. 

− om skadan har uppstått på annat sätt omfattar för-
säkringen bara skada på  

» vatten- och avloppssystem med därtill anslutet 
sanitetsgods t ex tvättställ, badkar, bidé och 
toalettstol 

» glas i fönster och i dörrar 
» sval-, kyl- och frysskåp, spis, disk- och tvätt-

maskin samt torktumlare  
» maskinella anordningar i extern tvättstuga. 

 

 

 
Gäller inte  
• till den del du tagit på dig ansvar utöver gällande 

skadeståndsrätt   
• skada som du tillfogat någon annan som omfattas av 

försäkringen  
• skada på egendom som du hyrt, lånat, bearbetat, 

reparerat eller på annat sätt tagit mer än helt tillfällig 
befattning med  

• skada som uppkommit vid tjänste- eller yrkesut-
övning eller vid annan förvärvsverksamhet  

• skada på annan hyrd eller lånad bostad som orsakats 
av slitage eller vanvård   

• för skada som du kan göras ansvarig för som ägare, 
brukare eller förare av båt, segelbräda, vatten- eller 
luftburen farkost   

• skada som uppstått i samband med att du utfört 
straffbar uppsåtlig gärning  

• skada som du kan göras ansvarig för som ägare av 
annan fastighet eller som innehavare av annan tomt-
rätt eller som ägare av annan bostadsrättslägenhet än 
som anges i försäkringsbrevet.  
I fråga om jordbruksfastighet gäller försäkringen 
bara bostadshus som bebos av någon av dem som 
försäkringen gäller för.  
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Vid skada  
Dina åtgärder  
Krävs du på skadestånd ska du anmäla kravet till oss 
så snart som möjligt. Om du utan vår tillåtelse medger 
skadeståndsskyldighet, godkänner ersättningsbelopp 
eller betalar ersättning är detta inte bindande för oss. 
Blir du stämd eller blir det rättegång ska du genast 
underrätta oss och följa våra anvisningar, annars blir 
domen inte bindande för oss.  
Våra åtgärder  
Krävs du på ersättning för en skada som överstiger 
självrisken och som omfattas av försäkringen  
• utreder vi om du är skadeståndsskyldig 
• förhandlar vi med den som kräver skadestånd 
• för vi din talan vid rättegång och svarar i så fall 

också för rättegångskostnaderna 
• betalar vi det skadestånd som du är skyldig att be-

tala.   

 
Högsta ersättningsbelopp 
• vid 
− personskada, 5 000 000 kronor per skadetillfälle 
− sakskada, 5 000 000 kronor per försäkringsår. 

Ersättningsbeloppet utgör övre gräns även om flera av 
de försäkrade är skadeståndsskyldiga eller om flera 
skador uppstår vid samma tillfälle och av samma 
orsak.  

Självrisk  
1 000 kronor. Vid vissa tillfällen gäller annan själv-
risk, se avsnitt Självrisker sidan 6.   
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Rättsskydd   
I fråga om jordbruksfastighet gäller försäkringen bara 
bostadshus som används för privatbruk   

 
Gäller 
• för dig som privatperson i egenskap av 

ägare/delägare till den försäkrade fastigheten 
/bostadsrättslägenheten  

• om försäkringen är gällande när tvisten uppkommer 
och har gällt under en sammanhängande tid av 
två år. Försäkringen behöver inte hela tiden ha fun-
nits hos oss – om du tidigare haft samma slags för-
säkring i annat bolag får du tillgodoräkna dig den  

• om tvist uppkommit innan försäkringen varit gäl-
lande i två år och de händelser eller omständigheter 
som ligger till grund för anspråket inträffat sedan 
försäkringen trädde i kraft. En tvist anses uppstå när 
en part helt eller delvis avvisar ett framställt krav, t 
ex ett ersättningsanspråk. 

• om din försäkring upphört på grund av att försäk-
ringsbehovet upphört kan du ändå beviljas rätts-
skydd under förutsättning att försäkringen varit i 
kraft när de händelser eller omständigheter som lig-
ger till grund för anspråket inträffade och det där-
efter inte gått längre tid än tio år  

• om du företräds av ett ombud i tvisten, se avsnitt 
Krav på ombud sidan 17.  

• för tvist som kan prövas som tvistemål (T-mål) av 
tingsrätt, fastighetsdomstol, statens VA-nämnd, i 
miljödomstol enligt 20 kap 2 § p 6 miljöbalken, 
Hovrätt eller Högsta domstolen. Med tvist avses inte 
brottmål.   

Begränsningar  
Är tvisten sådan att den först ska prövas av annan 
instans ( t ex skiftesman, kronofogdemyndighet, 
arrende- eller hyresnämnd) betalas endast kostnader 
som uppkommit efter sådan prövning.  
I tvist angående uppförande av byggnad betalas endast 
kostnader som uppkommer efter avtalad garantitids 
utgång. Denna begränsning gäller inte om entrepre-
nören vägrar fullgöra sina kontraktsenliga skyldigheter 
efter slutbesiktning.   

  

 
 
 
 

 
Gäller inte 
• om försäkringstagare eller delägare är juridisk 

person, gäller försäkringen endast dessa i egenskap 
av att vara ägare till försäkrad fastighet 

för tvist 
• som vid rättslig prövning ska handläggas enligt 

1 kap 3d § första stycket i rättegångsbalken 
(s k småmål, d v s tvister där värdet av vad som 
yrkas understiger ett halvt basbelopp). Beloppsbe-
gränsningen gäller även tvist utomlands. Detta 
undantag tillämpas inte vid tvist på grund av 
försäkringsavtalet  

• med någon som du är eller har varit gift, registrerad 
partner eller sammanboende med enligt 
folkbokföringen.  

• som har samband med din yrkes- eller tjänsteut-
övning eller annan förvärvsverksamhet (även 
tilltänkt förvärvsverksamhet)  

• som gäller pantsättning, borgensåtagande eller 
liknande åtagande av dig till förmån för någon i 
dennes förvärvsverksamhet  

• som gäller ekonomiska åtgärder som för en 
privatperson är av ovanlig art eller omfattning  

• som gäller fordran eller anspråk som överlåtits på 
dig om det inte är uppenbart att överlåtelsen skett 
innan tvisten uppkom  

• som gäller skadestånd eller annat anspråk mot dig på 
grund av gärning som leder till att du misstänks eller 
åtalas för brott som kräver uppsåt för straffbarhet  

• om du inte har befogat intresse av att få din sak 
behandlad  

• som gäller dig som ägare eller delägare till annan 
fastighet eller innehavare av annan tomträtt än den 
som anges i försäkringsbrevet eller som 
bostadsrättsinnehavare  

• som gäller dig som ägare, brukare eller förare av 
motordrivet fordon, husvagn eller annat släpfordon, 
vatten- eller luftfarkost (beträffande motorfordon, 
båt och segelbräda utomlands, se avsnitt Gäller i 
detta avsnitt)  

• angående så kallade timeshare  
(tidsdelat boende) eller liknande  
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Krav på ombud  
Ombudet ska vara lämpligt med hänsyn till din 
bostadsort och ärendets natur. Ditt ombud ska vara  
• advokat eller jurist anställd på advokatbyrå eller  
• annan lämplig person  
• vid tvist som handläggs utomlands ska du anlita 

ombud som vi godkänner. 
Ombud, försäkrad och bolaget har rätt att, för sådant 
ombud som anges i andra punkten ovan, begära 
rådgivande yttrande av ombuds lämpligheten görs av 
Försäkringsbolagens i Sveriges Försäkringsförbunds 
Rättsskyddsnämnd.  

Prövning av arvode 
Ett ombud vars lämplighet har prövats av Försäk-
ringsbolagens Rättsskyddsnämnd måste förbinda sig 
att godta nämndens prövning av arvode och kostnader 
i ärendet. 
När det gäller ombud som är advokat har vi rätt hos 
Sveriges Advokatsamfund påkalla skiljedom rörande 
skäligheten av arvode och kostnader.  

Kostnader som ersätts 
Ersättning lämnas för följande kostnader om de är 
nödvändiga och skäliga och om du inte kan få dem 
betalda av motparten 
• ombuds arvode och omkostnader. Arvode lämnas för 

skälig tidsåtgång och högst enligt den timkostnads-
norm som regeringen fastställer vid ersättning till 
rättshjälpsbiträde enligt rättshjälpslagen 

• kostnader för utredning före rättegång, förutsatt att 
utredningen beställts av ditt ombud 

• kostnader för bevisning i rättegång och skiljemanna-
förfarande 

• kostnader för medling enligt 42 kap 17 § i 
rättegångsbalken 

• expeditionskostnader i domstol 
• rättegångskostnader som du genom lagkraftvunnen 

dom ålagts att betala till motpart eller staten efter 
prövning av tvisten 

• rättegångskostnader som du vid förlikning under 
rättegång åtagit dig att betala till motpart under för-
utsättning att det är uppenbart att domstolen skulle 
ålagt dig att betala rättegångskostnader med högre 
belopp om tvisten hade prövats.  

Begränsningar 
• Om domstol har prövat ombudsarvodet i ärendet 

betalar vi högst utdömt arvode. 
• Ersättning lämnas inte om du i eller utom rättegång 

avstår från dina möjligheter att få ersättning av mot-
parten. 

• Ersättning lämnas inte om skadestånd till försäkrad 
får anses innefatta även kompensation för hans 
advokatkostnader. 

Vi ersätter inte kostnader 
• för eget arbete, förlorad inkomst, resor och uppe-

hälle eller andra omkostnader för dig eller annan 
försäkrad 

• för verkställighet av dom, beslut eller avtal 
• för merkostnader som uppstår om du anlitar flera 

ombud eller byter ombud 
• för ersättning till skiljemän 
• i sådan tvist där prövningen av tvisten kan vänta till 

dess annat liknande mål har avgjorts (s k pilotmål). 
  

Högsta ersättningsbelopp 
är vid varje tvist högst 150 000 kronor inklusive 
moms. 
Endast en tvist anses föreligga om 
• du och annan försäkrad står på samma sida 
• flera tvister avser samma angelägenhet 
• yrkandena stöder sig på väsentligen samma händel-

ser eller omständigheter  
• flera tvister, med en eller flera motparter, uppstår 

som direkt eller indirekt följd av fastighetsöver-
låtelse. 

Således kan en tvist anses föreligga även om yrkan-
dena inte stöder sig på samma rättsliga grund. 
Om rättsskydd beviljas enligt avsnittet Gäller fjärde 
punkten sidan 16, tillämpas i stället den självrisk och 
högsta ersättningsbelopp som gäller för motsvarande 
försäkring hos oss vid tiden för tvistens uppkomst.  
Betalningsregel 
Ersättning betalas till ditt eget ombud för dina egna 
ersättningsbara kostnader när ärendet slutredovisats till 
den del ersättningen inte har betalats till motparten 
efter verkställighet av dom eller liknande. Om du blir 
eller kan bli ersättningsskyldig till flera, har vi rätt att 
fördela återstående försäkringsersättning.  
Ersättning  a conto 
förutsätter särskild prövning. Vi åtar oss utbetalning 
högst en gång var sjätte månad.   

Preskription 
Preskriptionstiden börjar löpa från den tidpunkt då du 
anlitar ombud.  

Återkrav 
I den mån ersättning lämnats genom försäkringen 
övertar vi din rätt att kräva ersättning från motparten.  

Självrisk 
20 % av kostnaderna, lägst 1 000 kronor. 
Vid vissa tillfällen gäller annan självrisk, se avsnitt 
Självrisker sidan 6.   
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Försäkrade hus 
 
Gäller 
fastighet för fritidsboende – d v s  inte för 
permanentboende – angiven i försäkringsbrevet under 
förutsättning att  
• du som försäkringstagare är lagfaren ägare till 

fastigheten samt  
− är en- eller tvåfamiljsbyggnad, uthusbyggnad eller 

annan fast egendom som beskrivs i försäkrings-
brevet under förutsättning att den är färdigbyggd. 
Försäkringen gäller även för det som enligt lag är 
tillbehör till byggnad.  
» Med inredning i försäkringsbrevet menas 

utrustning för enklare bostadsändamål; det finns 
något av följande exempel wc, bastu, kök/pentry 
eller bad-/duschmöjlighet.  

» För byggnad under nybyggnad, om- eller 
tillbyggnad gäller avsnitt Byggnad under 
uppförande sidan 26.  

• ledningar, kulvert och andra installationer som du 
äger och som är avsedda för de byggnader som 
anges i försäkringsbrevet fram till förbindelsepunkt 
till kommunal eller samägd anläggning  

• utomhus fast monterat byggnadstillbehör  
• bränsle på tomten för uppvärmning av de byggnader 

som anges i försäkringsbrevet  
Vid miljöskada orsakad av olja gäller försäkringen 
också för följande egendom; grundvatten, vattentäkt, 
vattendrag, sjö eller annat vattenområde (även för 
tredje man, när denne inte kan få ersättning genom 
annan försäkring). 
Begränsning 
Om försäkring tecknats för fastighet som du inte äger 
kan du bli utan ersättning alternativt få den nedsatt på 
grund av oriktig uppgift, se vidare avsnitt Om du inte 
uppfyller våra övriga krav sidan 37.  

Försäkrad tomtmark  
 
Gäller 
• tomtmark som finns i anslutning till de bostadshus 

som anges i försäkringsbrevet.  
Med tomtmark menar vi för försäkrad byggnad 
avstyckad mark med växtlighet, staket, flaggstång 
samt även brygga, spa-anläggning t ex pool eller s k 
badtunna.  
 

I fråga om jordbruksfastighet är tomtmark det område 
som enligt fastighetstaxeringen är avsatt som 
tomtmark kring bostadshus.     
  
  

Högsta ersättningsbelopp vid skada på hus och tomtmark   
 Högsta ersättningsbelopp 
Byggnad som är fullvärdeförsäkrad  Se Om byggnaden ska återställas, sidan 27. 
Byggnad som är förstariskförsäkrad  Angivet försäkringsbelopp och högst enligt Om 

byggnaden ska återställas, sidan 27. 
Tomtmark :  
vid skada som orsakats av jordskalv, jordskred, jordras, 

bergras, lavin, vulkanutbrott eller genombrott av 
vattendamm  

Se Vid skada på din tomtmark sidan 28. 

vid  övriga skador  70 000 kronor  
vid miljöskada av olja  400 000 kronor  
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Brand  
 
Gäller 
• eld som kommit lös 
• explosion 
• plötslig skada av sot  
• skada genom blixt  
 
  

 
Aktsamhetskrav 
• Du får inte genom oaktsamhet utsätta egendom för 

risk att skadas. 
• Du ska följa de föreskrifter som finns i lag eller som 

meddelats av offentlig myndighet. Sådana före-
skrifter finns bl a i Räddningstjänstlagen eller kan 
utfärdas av kommunal räddningschef. Föreskrifterna 
avser t ex elektriska installationer och förvaring av 
brandfarliga vätskor.  
Vid anläggning för flis-, halm-, spannmåls- och pell-
ettsuppvärmning ska automatisk släckningsutrust-
ning finnas i funktion vid eldning. Anläggningen ska 
vara P-godkänd av Svenska Provningsanstalten.  

• Vid installation ska du endast använda sådan pro-
dukt som är godkänd av offentlig myndighet ur 
miljö- och/eller säkerhetssynpunkt.   

• Du ska följa tillverkarens, leverantörens och installa-
törens anvisningar för installation, skötsel och 
underhåll   

 

 
 
Gäller inte 
• explosionsskada vid sprängningsarbete.  

(Ersättning för sådan skada betalas som regel av den 
som orsakat skadan.) 

• skada genom sot från levande ljus  
• glöd- eller svedskada.  
 

 
Nedsättning av försäkringsersättning 
Har du inte följt aktsamhetskravet kan ersättningen 
sättas ned d v s minskas. Nedsättningens storlek beror 
på omständigheterna i det enskilda fallet, bl a försum-
melsens art och betydelse för skadan eller om egen-
domen varit särskilt begärlig eller värdefull, se avsnitt 
Om du inte uppfyller våra övriga krav sidan 37.  
  

Självrisk 
anges på försäkringsbrevet. Vid vissa tillfällen gäller 
annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan 6.  
Åska 
Om du har anlitat behörig installatör för installation av 
åskskydd för el- och telefonnät och du ändå drabbas av 
åskskada har du ingen självrisk.  
Svetsning 
Självrisk 25 000 kronor. Vid vissa tillfällen gäller 
annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan 6. 

Miljöskada  
 
Gäller 
skada på tomtmark, grundvatten, vattentäckt, 
vattendrag, sjö eller annat vattenområde orsakad av 
olja som oberäknat strömmat ut från bostadshusets 
villatank. Vi ersätter även förlust av oljan.  
 

 
Aktsamhetskrav 
• Du får inte genom oaktsamhet utsätta egendom för 

risk att skadas. 
• Följ de föreskrifter som finns i lag eller som 

meddelats av offentlig myndighet, t ex Boverkets 
byggregler. Uppmärksamma särskilt föreskrifter 
kring oljetank hur den ska anläggas och underhållas.  

• Tanken ska vara låst 
 

 
 
Gäller inte 
Skada 
• på den tank varifrån utströmningen skett, se dock 

Skada på installationer och hushållsmaskiner sidan 21. 
• som är en följd av normalt spill 
• som kan ersättas på annat sätt enligt den här 

försäkringen eller enligt reglerna i trafikskadelagen  
 
Nedsättning av försäkringsersättning 
Har du inte följt aktsamhetskravet kan ersättningen 
sättas ned d v s minskas. Nedsättningens storlek beror 
på omständigheterna i det enskilda fallet, bl a försum-
melsens art och betydelse för skadan eller om egen-
domen varit särskilt begärlig eller värdefull, se avsnitt 
Om du inte uppfyller våra övriga krav sidan 37. 

Självrisk 
anges på försäkringsbrevet. Vid vissa tillfällen gäller 
annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan 6. 
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Läckage  
 
Gäller 
• följdskada av läckage. 
 
Med läckage menar vi skada av vätska eller ånga som 
oberäknat strömmat ut om utströmningen skett från  
• ledningssystem för vatten, värme eller avlopp 

(spillvatten) 
• anordning ansluten till sådant system  

(t ex tvättställ, disk- eller tvättmaskin, värmepanna, 
oljetank och bassäng) 

• invändigt stuprör som uppfyller de krav som ställs 
på avloppsledning (spillvattenledning)  

• badrum, duschrum, tvättstuga eller annat utrymme 
som har golvbrunn och försetts med vattentät 
våtrumsbeklädnad, enligt vid tiden för uppförandet 
eller reparationen gällande byggregler/branschregler  
− Med våtrumsbeklädnad/våtisolering menar vi  

» våtrumsenhetens yt- och tätskikt på golv och 
vägg inkl rörgenomföringar och anslutningar 

» kakel, fuktspärr, våtrumsmatta etc.  
• kyl eller frys vid strömavbrott eller fel på 

anläggningen  
• akvarium  
• vattensäng  
• oljefylld radiator  
• brandsläckare.  
Vid en skada till följd av läckage som kan ersättas får 
du också betalt för kostnaderna för att inom 
byggnaden lokalisera och frilägga själva läckagestället 
så att det kan repareras. Du får också ersättning för 
kostnaderna för att återställa det frilagda 
läckagestället. Ovanstående gäller endast om det anses 
skäligt att åtgärda läckaget.   
 

Aktsamhetskrav 
Du får inte genom oaktsamhet utsätta egendom för 
risk att skadas. 
• Följ de föreskrifter som finns i lag eller som med-

delats av offentlig myndighet, t ex Svenska bygg-
regler. Uppmärksamma särskilt föreskrifter kring 
oljetank - hur den ska anläggas och underhållas. 
Tanken ska vara låst.  

• Vid risk för frysning ska du vidta skäliga åtgärder 
för att förhindra frysning och läckage.  
När du vintertid lämnar hus ska inkommande vatten 
alltid vara avstängt. Finns vatten kvar i ledningar 
och installationer ska byggnaden dessutom vara 
uppvärmd till en temperatur av minst 15 grader samt 
ha en kontinuerlig tillsyn.   

 
 
Gäller inte 
• det som läcker,  

exempelvis den våtisolering med tillhörande ytskikt 
eller våtrumsbeklädnad som förorsakat skada 

• skada på installation eller anordning som läckt  
• skada genom röta, svamp, rost, frätning eller annan 

långtidspåverkan om det inte klart framgår av 
omständigheterna att skadan uppkommit på grund av 
utströmning som skett under den tid som 
försäkringen gällt  

• skada genom utströmning från rökkanal, 
ventilationskanal, dränerings- och dagvattensystem, 
stuprör (annat än som sägs ovan) 

• skada genom att vatten vid regn, snösmältning eller 
högvatten kommit ut ur avloppsbrunn eller 
avloppsledning. Sådan skada kan dock i vissa fall 
ersättas som skada genom Översvämning sidan 23.  

• skada som är en följd av normalt och beräknat spill 
av olja 

• skada som kan ersättas enligt reglerna i 
trafikskadelagen 

• kostnaden för den utströmmade vätskan. Sådan 
skada kan dock i vissa fall ersättas som skada genom 
Miljöskada sidan 19.  

 
 
 
 
 
 

Nedsättning av försäkringsersättning 
Har du inte följt aktsamhetskravet kan ersättningen 
sättas ned d v s minskas. Nedsättningens storlek beror 
på omständigheterna i det enskilda fallet, bl a försum-
melsens art och betydelse för skadan eller om egen-
domen varit särskilt begärlig eller värdefull, se avsnitt 
Om du inte uppfyller våra övriga krav sidan 37.  

Självrisk 
är lägst 2 500 kronor. Om självrisken är höjd framgår 
detta på ditt försäkringsbrev. Vid vissa tillfällen gäller 
annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan 6.  
Vid frysning 
Lägsta självrisk 5 000 kronor.  
Vid vissa tillfällen gäller annan självrisk, se avsnitt 
Självrisker sidan 6.  
 



Fritidshusförsäkring – Hus  
 

78 FH 2009:1  21 

Skada på installationer och 
hushållsmaskiner  
 
Gäller 
• för installationer för vatten, värme, avlopp, ventila-

tion, gas eller elektricitet eller sådan hushållsmaskin 
som är byggnadstillbehör 

• tomtmark 
− installationer för spa-anläggning t ex pool eller s k 

badtunna.  
som gått sönder plötsligt och oförutsett. Installationen 
eller hushållsmaskinen ska tillhöra dig och vara 
avsedd för den byggnad/tomtmark som anges i försäk-
ringsbrevet.  
 

 
Aktsamhetskrav 
• Du får inte genom oaktsamhet utsätta egendom för 

risk att skadas 
• Följ de föreskrifter som finns i lag eller som med-

delats av offentlig myndighet, t ex Boverkets bygg-
regler. Se även avsnitt Generella aktsamhetskrav 
sidan 36 . 

• Vid risk för frysning ska du vidta skäliga åtgärder 
för att förhindra frysning och läckage. Om du vinter-
tid mer än tillfälligt lämnar huset eller inte bor där 
permanent ska inkommande vatten alltid vara av-
stängt. Finns vatten kvar i ledningar och installa-
tioner ska byggnaden dessutom vara uppvärmd till 
en temperatur av minst 15 grader samt ha en 
kontinuerlig tillsyn.   

 
Nedsättning av försäkringsersättning 
Om du inte uppfyllt kraven minskas din ersättning. 
Hur stort avdraget blir beror på omständigheterna, 
bl a försummelsens art och betydelse för skadan. 
Nedsättningen kan också påverkas av den skadade 
egendomens art och värde, se avsnitt  Om du inte 
uppfyller våra övriga krav sidan 37.  
 

 

 
 
Gäller inte  
• skada på pool/badtunna eller brunn  
• skada orsakad av korrosion eller annan 

åldersförändring på installation inom byggnaden om 
installationen är äldre än 15 år  

• skada orsakad av korrosion eller annan 
åldersförändring utanför byggnaden  

• skada på belysningsarmatur, dränerings- och 
dagvattensystem, skorsten, murverk, kakelugn, tak, 
takränna eller stuprör  

• skada som uppstår direkt eller indirekt genom 
sprängningsarbete, översvämning eller vatten som 
trängt in i byggnaden  

• kostnad för upptining av frusen ledning eller för 
rensning vid stopp i ledning  

• skada som inte inverkar på installationens eller 
hushållsapparatens funktion eller enbart består i 
skönhetsfel  

Högsta ersättningsbelopp 
För tomtmark är högsta ersättning 70 000 kronor.  

Självrisk 
anges på försäkringsbrevet. Vid vissa tillfällen gäller 
annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan 6.  
Vid frysning 
Lägsta självrisk 5 000 kronor. 
Vid vissa tillfällen gäller annan självrisk, se avsnitt 
Självrisker sidan 6.  

Skada på glasrutor  
 
Gäller  
när rutor av glas eller plast i fönster eller i dörrar i 
byggnad gått sönder.  

 
 
Gäller inte 
• skada på isolerglas som bara består i att rutorna 

blivit otäta, 
• skada på glas i växthus eller drivbänkar, 
• skada som uppstått genom byggnads- eller 

sprängningsarbete.  

Självrisk 
anges på försäkringsbrevet. Vid vissa tillfällen gäller 
annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan 6.  



Fritidshusförsäkring – Hus  
 

22 78 FH 2009:1  

Naturhändelser  
 
Gäller 
• när byggnad och på byggnaden fast monterade 

byggnadstillbehör blåser sönder vid en storm eller 
skadas av föremål som stormen blåser omkull eller 
rycker loss. Revetering, puts och skorstensbeklädnad 
ersätts bara om de skadas av föremål som stormen 
blåst omkull eller ryckt loss 

• när byggnad slås sönder av hagel 
• vid invändig skada på byggnad genom regn eller 

kyla eller någon annan oundviklig följd och i direkt 
anslutning till att byggnad skadats vid en storm eller 
av hagel 

• skada av jordskalv – minst 4 enligt Richterskalan – 
jordskred, jordras, bergras, lavin eller vulkanutbrott. 
Sprickor i byggnad ersätts bara om de är så 
allvarliga att de avsevärt minskat 
funktionsdugligheten 

• skada på byggnad när skadan består i eller orsakas 
av att yttertak bryter samman på grund av snötryck 

• skada genom blixt.  
 
Aktsamhetskrav 
• Du får inte genom oaktsamhet utsätta egendom för 

risk att skadas 
• Följ de föreskrifter som finns i lag eller som 

meddelats av offentlig myndighet, t ex svenska 
byggregler   

 
Nedsättning av försäkringsersättning 
Har du inte följt aktsamhetskravet kan ersättningen 
sättas ned d v s minskas. Nedsättningens storlek beror 
på omständigheterna i det enskilda fallet, bl a försum-
melsens art och betydelse för skadan eller om egen-
domen varit särskilt begärlig eller värdefull, se avsnitt 
Om du inte uppfyller våra övriga krav sidan 37. 

 

  
 
Gäller inte 
• skada  
− på brygga 
− på tomtmark, s k membrantak eller växthus när 

skadan orsakats av översvämning, hagel eller 
storm 

− på båthus, sjöbod eller badhytt med tillhörande 
brygga när skadan orsakats av översvämning eller 
storm 

− skada genom snötryck  
− om tak inte utförts enligt svenska byggregler 
− om skada beror på ingrepp i den bärande stommen, 

försummat underhåll eller angrepp av röta eller 
skadeinsekter 

• om skada består i eller orsakas av att altan-, 
membran-, balkongtak eller liknande tak bryter 
samman 

• skada på byggnad orsakats av sättning i mark eller 
grund  
− skada på byggnad eller tomtmark om jordskred, 

jordras, bergras eller lavin orsakats av 
− sprängnings, schaktnings, pålnings eller 

spontningsarbete, gruvdrift eller uppläggning av 
jord- eller stenmassor 

− vatten- eller våg erosion 
 

Självrisk 
anges på försäkringsbrevet. Vid vissa tillfällen gäller 
annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan 6. 
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Översvämning 
 
Gäller 
vid 
• skyfall  

(regn med en intensitet av minst 1 mm/minut eller 
50 mm/dygn) 

• snösmältning 
• stigande sjö eller vattendrag  
• genombrott av vattendamm  
när vatten strömmar från markytan direkt in i huset 
genom ventil, fönster eller dörröppning eller att vatten 
tränger upp ur avloppsledning inomhus.  

 
Aktsamhetskrav  
• Du får inte genom oaktsamhet utsätta egendom för 

risk att skadas. 
• Följ de föreskrifter som finns i lag eller som 

meddelats av offentlig myndighet, t ex svenska 
byggregler och Svensk Byggnorm.  

 
 
Gäller inte 
• skada  
− på tomtmark eller växthus  
− på båthus, sjöbod eller badhytt med tillhörande 

brygga när skadan orsakas av översvämning eller 
storm  

 
Nedsättning av försäkringsersättning 
Har du inte följt aktsamhetskravet kan ersättningen 
sättas ned d v s minskas. Nedsättningens storlek beror 
på omständigheterna i det enskilda fallet, bl a försum-
melsens art och betydelse för skadan eller om egen-
domen varit särskilt begärlig eller värdefull, se avsnitt 
Om du inte uppfyller våra övriga krav sidan 37. 

Självrisk 
10 % av skadebeloppet, lägst 10 000 kronor. Vid vissa 
tillfällen gäller annan självrisk, se avsnitt Självrisker 
sidan 6.  

Utifrån kommande händelser  
 
Gäller 
skada på byggnad  
• orsakad av bin och getingar, vilda djur som tagit sig 

in i byggnaden. 
• när någon utomstående med avsikt skadat byggnad, 

fast monterat tillbehör till byggnad eller tomtmark, 
• om nyckeln till försäkrad bostad förlorats vid 

inbrott, stöld, rån eller väskryckning och det är 
sannolikt att gärningsmannen kan spåra vart nyckeln 
går, ersätts kostnaden för omläggning av lås. När 
detta inte är möjligt, ersätts komplettering med 
annan låsning.  

• vid trafikolycka med fordon som omfattas av trafik-
skadelagen, endast om ersättning inte kan erhållas 
genom trafikförsäkringen, 

• stöld av byggnad, fast monterat tillbehör till 
byggnad eller tomtmark  

 
Aktsamhetskrav 
• Du får inte genom oaktsamhet utsätta egendom för 

risk att skadas. 
• Följ de föreskrifter som finns i lag eller som 

meddelats av offentlig myndighet, t ex enligt 
svenska byggregler och Svensk Byggnorm.  

  

 

 
Gäller inte 
• skada som orsakats av råttor, möss, andra gnagare  
• uppsåtlig skadegörelse på byggnad eller tomtmark 

förorsakad av någon som haft tillåtelse att vistas i 
huset eller på tomten  

• för skada på byggnad och tomtmark eller dess 
reparationskostnad som du kan få ersättning för från 
annat håll, enligt lag, annan författning, konvention 
eller annan försäkring   

• låsbyte/omläggning till andra utrymmen än den 
försäkrade bostaden.   

  

 
Nedsättning av försäkringsersättning 
Har du inte följt aktsamhetskravet kan ersättningen 
sättas ned d v s minskas. Nedsättningens storlek beror 
på omständigheterna i det enskilda fallet, bl a försum-
melsens art och betydelse för skadan eller om egen-
domen varit särskilt begärlig eller värdefull, se avsnitt 
Om du inte uppfyller våra övriga krav sidan 37. 

Självrisk  
anges på försäkringsbrevet. Vid vissa tillfällen gäller 
annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan 6.
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Skada orsakad av hussvamp   
 
Gäller 
för invändig skada på bostadshus och lösöre orsakad 
av äkta hussvamp, Serpula Lacrymans, samt dess vilda 
form, Serpula Himantiodes.  
 
Skada orsakad av andra svampangrepp kan endast 
ersättas genom Läckage sidan 11 om samband kan 
konstateras mellan ersättningsbar läckageskada och 
svampangrepp.  

 
 
Gäller inte 
• för skada, angrepp eller behov av sanering som 

uppkommit före det att försäkringen tecknades och 
tidigast 2009-01-01 då detta försäkringsvillkor 
trädde ikraft.  

• skada/svampangrepp som drabbar lösöre eller  
bostadshus då detta  
− inte är regelbundet bebott  
− inte är uppvärmt till en temperatur av minst 15 

grader  
och därmed har en kontinuerlig tillsyn.  

 
Aktsamhetskrav 
• Du ska ta hand om egendomen och underhålla den 

genom tillsyn och därigenom snarast kunna åtgärda 
fel och brister så att risken för skada minimeras och 
snarast anmäla upptäckt skada.  

• Vid ny-, om- och tillbyggnad ska arbeten utföras 
fackmannamässigt.  

 
Nedsättning av försäkringsersättning 
Har du inte följt aktsamhetskravet kan ersättningen 
sättas ned d v s minskas. Nedsättningens storlek beror 
på omständigheterna i det enskilda fallet, bl a försum-
melsens art och betydelse för skadan eller om egen-
domen varit särskilt begärlig eller värdefull, se avsnitt 
Om du inte uppfyller våra övriga krav sidan 37. 

Självrisk 
anges på försäkringsbrevet. Vid vissa tillfällen gäller 
annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan 6. 
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Saneringsavtal   
 
Gäller  
vid  
• angrepp av husbock  
• dödsfall - sanering av hus 
• bostadsohyra, getingar, myror   
Vid behov av sanering gäller försäkringen på följande 
sätt för  
• husbock och hästmyra  
− för skada på byggnad och sanering  

• sanering av  
− bostadsohyra, d v s  - samtliga insekter, råttor och 

möss som vållar skada, sanitär olägenhet, 
smittspridning eller obehag i försäkrade 
bostadshus med tillhörande uthus för privatbruk  

− getingar utvändigt på bostadsbyggnader om dessa 
utgör sanitär olägenhet eller vållar obehag 

− myror utvändigt vid bostadsbyggnaders 
omedelbara närhet  

för skadedjur som upptäcks efter det att försäkrings-
villkoret börjat gälla.  

 
Aktsamhetskrav 
• Du ska  
− följa de föreskrifter som finns i lag eller som 

meddelats av offentlig myndighet, t ex svenska 
byggregler. Byggnationsarbeten vid om- och 
tillbyggnad ska utföras fackmannamässigt. Se 
även avsnitt Generella aktsamhetskrav sidan 36.  

− snarast göra anmälan vid upptäckt skada  
• Vid uppförande av hus eller vid reparation, om- eller 

tillbyggnad, får du inte använda virke som är eller 
kan misstänkas vara angripet av husbock eller 
hästmyra.  

 
 
Gäller inte  
• behov av sanering, skada och angrepp som uppkom-

mit före det att detta försäkringsvillkor börjat gälla.  
• i fråga om skada av  
− virkesförstörande insekter än husbock och 

hästmyra  
− husbock och hästmyra gäller försäkringen inte  

» angrepp på rötskadat virke 
» angrepp på annat än bostadsbyggnad 
» skador som enbart är av estetisk betydelse. 

• i samband med sanering av bostadsohyra, myror och 
getingar gäller försäkringen inte  
− det som skadats d v s direkt eller indirekt skada på 

t ex kläder, textilier, matvaror  
− kostnader för friläggning och återställande efter 

saneringen  
När du upptäcker bostadsohyra i huset ska du genast 
kontakta oss eller saneringsbolaget, se avsnitt Skador 
sidan 47. Det är väsentligt att du gör anmälan utan 
dröjsmål.  
Vid sanering ska du 
• bereda besiktnings och/eller saneringspersonal 

tillträde 
• underlätta för besiktning och sanering, genom att  
− rengöra ytor som skall bekämpas 
− avlägsna lösöre som kan vara i vägen  

(t ex möbler, kläder, matvaror, porslin) 
− om stegar eller andra lyftanordningar krävs för 

åtkomst ska du 
» svara för att sådana finns  
» se till att dessa uppfyller kraven enligt arbetsmiljölagen. 
» noggrant läsa och följa instruktioner från sanerings-

företaget avseende genomgång och egensanering av 
lösöre och matvaror 

• följa saneringsföretagets råd och anvisningar 
avseende brister och konstruktionsfel i fastigheten 
som orsakar intrång av skadedjur.  

Om du inte följer ovanstående kommer du att få betala 
merkostnader i samband med sanering och besiktning. 

Självrisk 
Saneringsavtalet gäller utan självrisk. Vid skada på 
byggnad och egendom gäller försäkringen med den 
självrisk som anges på försäkringsbrevet. Vid vissa 
tillfällen gäller annan självrisk, se avsnitt Självrisker 
sidan 6.   
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Byggnad under uppförande   
 
Gäller  
• under den tid byggnaden är under uppförande, om- 

eller tillbyggnad.  
• material och verktyg till byggnationen   
− för skada enligt avsnitt Brand, Läckage, 

Naturhändelse sidorna 10 - 11. 
− som är inlåsta i lokal gäller försäkringen även för 

Inbrott, stöld och skadegörelse sidan 9.  
• för dig som uppför byggnad för eget bruk gäller 

även att  
− Ansvar sidan 14, gäller för dig som byggherre och 

utövare av eget byggarbete  
» Byggherreansvar gäller för dig som ägare till 

försäkrad fastighet och beställare av sprängning 
ingår för de skador som inte ersätts av den 
auktoriserade sprängarens ansvarsförsäkring på 
annans egendom.  

 
 
Gäller inte 
• läckageskador innan det att rörsystemen har provats 

och befunnits vara felfria  
• stormskada på verktyg och material som finns 

utomhus  
• uppsåtlig skadegörelse på arbetsbodar, verktyg och 

material som inte är inlåst  
• ansvarsförsäkring för i egen regi utförd sprängning. 
• skada i samband med sprängning på egen egendom.   

Självrisk 
anges på försäkringsbrevet. Vid vissa tillfällen gäller 
annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan 6.  
Vid stormskada 
5 000 kr (gäller inte om byggnationen kommit så långt 
att huset har hela och täta väggar och tak) 

 

 
Aktsamhetskrav  
Vid val av entreprenör ska du iaktta noggrannhet och 
förvissa dig om att ansvarsförsäkring finns för de 
arbeten entreprenören ska utföra.   

 
Nedsättning av försäkringsersättning  
Om du inte uppfyllt kraven minskas din ersättning. 
Hur stort avdraget blir beror på omständigheterna, 
bl a försummelsens art och betydelse för skadan. 
Nedsättningen kan också påverkas av den skadade 
egendomens art och värde, se avsnitt Om du inte 
uppfyller våra övriga krav sidan 37  

 
 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hyresbortfall  
 
Gäller 
Om ditt hus/bostadsrätt blir helt eller delvis 
oanvändbart till följd av skador som ersätts genom 
försäkringen, får du ersättning för hyresbortfall under 
längst 1 år med det belopp som du enligt lag är skyldig 
att sätta ned hyran med. Ersättningstiden räknas från 
den dag skadan inträffade.   

 

 
 
Gäller inte 
för inbesparade kostnader t ex uppvärmning och 
belysning.    
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Värderings och ersättningsregler  
 

Vid skada på din byggnad  
Definitioner  
Fastighet 
Med fastighet menar vi både tomt och byggnad. 
Återställande 
Med återställande menas reparation av den skadade 
byggnaden eller byggnadsdelen eller uppförande på 
samma grund av likadan eller närmast motsvarande 
byggnad för samma ändamål. Vid skada på sådana 
byggnadsdelar som installationer eller hushållsmaski-
ner menar vi med återställande reparation när så kan 
ske eller i annat fall utbyte av det skadade föremålet. 
Vid återställande av delskada ersätts det skadade 
rummets byggnadsdelar och ytskikt. Det innebär att 
angränsande oskadade rum med samma ytskikt som i 
de skadade inte ersätts. Begränsning görs även i öppna 
planlösningar i fall det finns möjlighet med begräns-
ning genom list eller dylikt. 
I kostnaden för återställandet ingår också kostnad för 
lokalisering och friläggning av skadat föremål när 
skadan omfattas av försäkringen. Detsamma gäller 
återläggning efter reparation.  
Byggnadsdel 
Med byggnadsdel menas här var och en av de installa-
tioner, ytskikt och våtrumsbeklädnad, tillbehör etc 
som är uppräknade i Tabell för åldersavdrag sidan 30. 
Vid skada på målning, tapetsering samt annan vägg-
beklädnad eller golvmattor räknas målningen etc i 
varje rum som en byggnadsdel.  
Avdrag för eftersatt underhåll 
Vid onormalt slitage eller om underhållet varit efter-
satt för den del av byggnaden som drabbats av skada 
kan ytterligare avdrag göras från den återställande- 
eller reparationskostnad som annars skulle ha utgått. 
Detta gäller också för sådan del av byggnad som inte 
finns upptagen i Tabell för åldersavdrag sidan 30.  
Om marknadsvärdet på hela byggnaden har minskat 
med mer än 50 % av marknadsvärdet för en ny mot-
svarande byggnad på grund av ålder och/eller slitage, 
värderas skadan till högst det belopp som svarar mot 
skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde ome-
delbart före och omedelbart efter skadan.  
Reparation i samband med normalt underhåll 
Om reparation utan väsentlig olägenhet kan göras i 
samband med normalt underhåll värderas skadan till 
merkostnaden.  

 
 

 
Ersättningsalternativ  
En skadad byggnad kan ersättas enligt följande: 
• Byggnad återställs 
• Annan byggnad uppförs 
• Byggnad återställs inte 
Tidsfristen inom två år enligt nedan, börjar från den 
tidpunkt den du fick kännedom om försäkringsfallet.  

Om byggnaden ska återställas  
Om du återställer den skadade byggnaden inom två år 
värderas skadan till vad det kostar att utan dröjsmål 
återställa byggnaden eller byggnadsdelen med använ-
dande av rationella metoder och material.  
Åldersavdrag 
Åldersavdrag görs på återställandekostnaden, såväl på 
material- som arbetskostnad, för varje byggnadsdel 
eller del därav enligt Tabell för åldersavdrag sidan 30.  
Vid återställande av installation utomhus och för skada 
inomhus som ersätts genom Skada på installationer 
och hushållsmaskiner sidan 21, görs ”installationens” 
åldersavdrag på hela kostnaden för återställande, dvs 
inklusive lokalisering, friläggning och återläggning.  
För alla skador utom för sådan som ersätts genom 
Skada på installationer och hushållsmaskiner 
sidan 21, begränsas avdraget till högst 80 % på 
byggnadsdel som före skadan var funktionsduglig. Vid 
ett och samma skadetillfälle är åldersavdraget högst 
75 000 kronor. Byggnadsdels ålder beräknas från tid-
punkten då den första gången togs i bruk.  
Hinder för återställande 
• Om återställandet inte kan slutföras inom två år från 

skadedagen på grund av hinder som du inte kunnat 
påverka, räknas tiden från den dag då hindret upp-
hörde. Återställande måste i varje fall slutföras inom 
fem år från skadedagen. 

• Om återställandet hindras på grund av lag eller ge-
nom föreskrift från myndighet gäller följande.  
− Om du inom fem år anskaffar eller uppför annan 

byggnad för samma ändamål på annan plats, vär-
deras skadan på det sätt som beskrivits ovan dock 
högst till den faktiskt nedlagda kostnaden och lägst 
till det belopp den skulle värderats till om byggna-
den inte skulle återställas. Om vi begär det måste 
du - på vår bekostnad - begära dispens och över-
klaga myndighets beslut. 

Får hindret till följd att de kvarstående byggnadsde-
larna förlorar i värde, gäller försäkringen också för 
denna förlust även om annan byggnad inte anskaffas 
eller uppförs.  
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Fördyring i samband med återställande 
Merkostnad uppkommen genom att reservdel, utrust-
ning eller material inte kunnat anskaffas på grund av 
importsvårigheter eller genom att tillverkningen upp-
hört, ersätts inte. Fördyras återställandet på grund av 
att det tillkommit nya statliga föreskrifter om hur en 
byggnad ska utföras betalas även denna fördyring 
enligt följande: 

 Extra isolering ingen beloppsbegränsning 
 Handikappanpassning ingen beloppsbegränsning 
 Övriga åtgärder sammanlagt högst 100 000 kr 
Fördyras återställandet av nya normer eller bransch-
regler för byggande/reparation betalas inte sådan för-
dyring. Om vi begär det måste du – på vår bekostnad – 
begära dispens och överklaga myndighets beslut. 

Om annan byggnad uppförs på fastigheten 
Om du i stället för den skadade byggnaden inom två år 
uppför annan byggnad på samma fastighet och för 
samma ändamål gäller följande. 
• Skadan värderas till kostnaden för återställande av 

den skadade byggnaden. Från denna kostnad görs 
åldersavdrag enligt Tabell för åldersavdrag 
sidan 30,  men utan tillämpning av friår och utan 
avdragsbegränsning till 75 000 kronor.  

• Avdraget får dock aldrig bli lägre än den marknads-
värdesökning som uppkommit för hela fastigheten 
till följd av den nya byggnadens belägenhet eller 
ändrade utförande.  

Om byggnaden inte ska återställas 
Om du inte återställer den skadade byggnaden inom 
två år värderas skadan på samma sätt som Om 
byggnaden ska återställas sidan 27, men åldersav-
draget görs då direkt från det år byggnadsdel eller del 
därav första gången togs i bruk. Skadan värderas till 
högst det belopp som svarar mot skillnaden mellan 
fastighetens marknadsvärde omedelbart före och 
omedelbart efter skadan.  

Ersättningsregler  
• För att skydda dina rättigheter i Konsumenttjänst-

lagen är du alltid beställare av en reparation 
• Vi har rätt att avgöra om en skada ska ersättas kon-

tant eller om den skadade byggnaden ska återställas 
genom våra anvisningar 

• Anges det i försäkringsbrevet att byggnaden är full-
värdeförsäkrad ersätter vi skadan med de begräns-
ningar som redovisas här ovan och i villkoren i 
övrigt 

• Anges det i försäkringsbrevet att byggnaden är 
förstariskförsäkrad gäller samma regler som för full-
värdesförsäkring, men då är försäkringsbeloppet det 
högsta belopp som kan ersättas.  

• Kostnad för att åtgärda skada på byggnadsdel som 
inte i väsentlig grad påverkar utseende eller använ-
dargrad ska stå i proportion till skadans omfattning.  
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Vid skada på din tomtmark  
Om tomtmarken ska återställas 
Om du återställer tomtmarken inom två år värderas 
skadan till vad det kostar att utan dröjsmål återställa 
tomten med rationella metoder och material. Skada på 
växtlighet värderas till kostnaden för nyplantering, för 
buskar och träd dock endast med kostnaden för plantor 
som allmänt saluförs i handelsträdgårdar eller plant-
skolor i Sverige.  

Ersättningsregler  
Vi har rätt att avgöra om en skada ska ersättas kontant 
eller om den skadade tomtmarken ska återställas.  

Högsta ersättningsbelopp 
Ersättningen vid skada som orsakats av jordskalv, 
jordras, bergras, lavin, vulkanutbrott eller genombrott 
av vattendamm utgår med högst 70 000 kronor eller 
två gånger den skadade tomtmarkens taxeringsvärde 
om detta är förmånligare för dig. Vid övriga skade-
händelser utges ersättning med högst 70 000 kronor.   

Om tomtmarken inte ska återställas 
Om du inte anskaffar annan tomtmark värderas skadan 
till skillnaden mellan den skadade tomtmarkens 
marknadsvärde omedelbart före och omedelbart efter 
skadan. 
Om du inom två år anskaffar annan likvärdig 
tomtmark för samma ändamål värderas skadan till 
anskaffningskostnaden minskat med den skadade 
tomtmarkens värde efter skadan. Om den anskaffade 
tomtmarken har högre värde på grund av ökad areal, 
förbättrat läge eller annan omständighet görs avdrag 
för detta. 
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Tabell för åldersavdrag  
 Byggnadsdel 

 
Åldersavdrag görs på såväl material som arbetskostnad.  
 Åldersavdrag görs på såväl material som arbetskostnad.  

Antal år utan 
åldersavdrag 

Därefter görs 
procentuellt 

åldersavdrag per 
påbörjat år med 

Installationer för el, värme, vatten, avlopp, sanitet, ventilation samt 
maskinell utrustning, inkl friläggning och återställandet.  

 

• rörsystem, vattenradiatorer, sanitetsgods, avloppstank 
varmvattenslingor i golv  10 år 5 % 

• hygienutrustning t ex pool, badtunna, spa-anläggning, bubbelbad, 
dusch, jet stream m m  2 år 10 % 

• luft / luftvärmepumpsanläggning  2 år 15 % 
• övriga värmepumpsanläggningar, värmeåtervinningssystem, 

avfuktningsanläggning, solfångare, vindkraftverk, takvärme, 
elslingor i golv, hushållsmaskin inkl spis  2 år 10 % 

• larm  2 år 10 % 
• elinstallation (kablar, inkl brytare och uttag)  25 år 5 % 
• övriga installationer samt annan maskinell utrustning än 

hushållsmaskin   5 år 8 % 
Köksinredning  15 år 5 % 
Radio- och TV-antenn (inkl parabol)  2 år 10 % 
Markiser, persienner och s k membrantak  2 år 10 % 
Målning, tapetsering samt annan väggbeklädnad  
(dock ej våtrumsbeklädnad)  5 år 8 % 
Golvbeläggningar (ej i våtrum)   
• textila  5 år 8 % 
• plast, linoleum, laminat  10 år 5 % 
• lamellträ   15 år 5 % 
• keramiska plattor, marmor eller annat stenmaterial   10 år 5 % 
Våtrumsbeklädnad inkl tätskikt  
(ersätts aldrig då skadan beror av bristfälligt yt-/tätskikt)  

 

• golv- och väggmatta (trådsvetsad)  5 år 8 % 
• keramiska plattor, marmor eller annat stenmaterial inkl tätskikt  10 år 5 % 
• övriga material och utförande  2 år 10 % 
Takbeläggning av    
• betong eller tegel  20 år 2 % 
• plåt  10 år 3 % 
• annat material  5 år 8 % 
Skorsten och eldstäder   
• stål eller plåt  5 år 8 % 
• annat material, murverk  20 år 2 % 
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Tilläggsförsäkringar 
Det här gäller alltid   
De tilläggsförsäkringar som beskrivs här ingår i din 
försäkring bara om detta särskilt anges i 
försäkringsbrevet. 
Det som står i grundvillkoren, gäller i tillämpliga delar 
också för tilläggsförsäkringarna. Det betyder bl a att 
om det inte står något i tilläggsvillkoren om t ex var 
och när försäkringen gäller, om självrisk, nedsättning 
eller värderingsregler, gäller grundvillkoren. Det 
betyder också att våra krav (se sidan 36 och framåt), 
på dig alltid gäller även för tilläggsförsäkringarna.  
Högsta ersättningsbeloppet för respektive tilläggs-
försäkring finns angivet antingen i det aktuella 
villkoret eller – om du själv valt försäkringsbelopp – i 
försäkringsbrevet. Dessa belopp ändras inte i takt med 
penningvärdesförändringen. Du måste själv anmäla 
ändring av beloppet.  

  

 
  

Uthus/byggnad på annans mark  
 
Gäller 
• upp till i försäkringsbrevet angivet 

försäkringsbelopp för  
− byggnad t ex garage, sjöbod och badhytt med 

tillhörande brygga eller annat uthus på annans 
mark samt 

− saker som omfattas av grundförsäkringen, se 
avsnitt Försäkrade saker sidan 8 som du förvarar i 
denna byggnad   

• skada genom sådana skadehändelser som anges i 
grundvillkoren  

 
Aktsamhetskrav 
• Du får inte genom oaktsamhet utsätta egendom för 

risk att skadas eller förloras. 
• Förvaringsutrymme ska vara låst.  
 
Nedsättning av försäkringsersättning 
Har du inte följt aktsamhetskravet kan ersättningen 
sättas ned d v s minskas. Nedsättningens storlek beror 
på omständigheterna i det enskilda fallet, bl a försum-
melsens art och betydelse för skadan eller om egen-
domen varit särskilt begärlig eller värdefull, se avsnitt 
Om du inte uppfyller våra övriga krav sidan 37. 

 
 

 
 
Självrisk 
anges på försäkringsbrevet. Vid vissa tillfällen gäller 
annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan 6. 

Högsta ersättningsbelopp 
anges på försäkringsbrevet.  
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HusMer  
– Merförsäkring på fastighet  
 
Gäller 
• för skada genom plötslig och oförutsedd händelse av 

annat slag än vad som beskrivs enligt avsnitten Hus 
sidorna 18 till 30 i försäkringen vid skada på 
försäkrat  
− bostadshus 
− uthus, garage, lillstuga samt annan byggnad  
− tomtmark  
Händelsen som utlöst skadan ska ha haft ett snabbt 
förlopp (plötsligt), ha inträffat oväntat och normalt 
inte gått att förutse och därigenom förhindra.  

• vid skada på byggnad som är försäkrad till fullvärde  
− åldersavdrag är sammanlagt högst 10 000 kronor. 

• lägre självrisk vid skada enligt avsnitt 
Översvämning. Din självrisk minskas till 
1 000 kronor eller om du avtalat om högre självrisk 
för byggnad, till denna.  

 
Aktsamhetskrav  
• Du får inte genom oaktsamhet utsätta egendom för 

risk att skadas eller förloras  
• För att få full ersättning ska du ta hand om den 

försäkrade egendomen med aktsamhet och omsorg 
för att förhindra så långt som möjligt att skada 
uppstår.  

 
Nedsättning av försäkringsersättning  
Om du inte uppfyllt kraven minskas din ersättning. 
Hur stort avdraget blir beror på omständigheterna, 
bl a försummelsens art och betydelse för skadan. 
Nedsättningen kan också påverkas av den skadade 
egendomens art och värde, se avsnitt Om du inte 
uppfyller våra övriga krav sidan 37. 

   
 
 
Gäller inte   
för   
• byggnadsdel som  
− skadas av mögel, fukt, röta, svamp, rost eller 

annan långtidspåverkan  
− är helt avskriven  

• skada orsakad av   
• skada på växthus, brygga, båthus, sjöbod, badhytt 

eller liknande orsakad av vind, vågor eller andra 
naturkrafter  

• skada orsakad av läckage från tak  
• skada på egendom som förvärrats vid felaktig 

bearbetning, reparation eller rengöring  
• när ersättning kan fås från någon annan försäkring.  

Högsta ersättningsbelopp 
För 
• bostadsbyggnad  150 000 kronor
• annan byggnad 50 000 kronor
• tomtmark 50 000 kronor

Självrisk  
anges på försäkringsbrevet. Vid vissa tillfällen gäller 
annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan 6.  
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Bostadsrättsförsäkring  
 
Gäller 
• bostadsrätt samt egen bekostad fast inredning 

inklusive inglasad balkong eller altan 
− tomtmark som ingår i upplåtelsen av bostadsrätt 
− uthus och garage - som du äger – på tomtmark  
på den adress som anges som försäkringsställe 

• för samma typer av skador på fast inredning i 
bostadsrättslägenhet som försäkring täcker när det 
gäller en villabyggnad, t ex vid brand, läckage, 
inbrott 

• endast om du är underhållsskyldig enligt bostads-
rättslagen eller din förenings stadgar samt den del av 
skadan som inte kan ersättas av fastighetens 
försäkring som din bostadsrättsförening tecknar.  

 
 
Gäller inte 
• det som läcker  

exempelvis den våtisolering med tillhörande ytskikt 
eller våtrumsbeklädnad som förorsakat skada.  
Med våtrumsbeklädnad/våtisolering menar vi  
− våtrumsenhetens yt- och tätskikt på golv och vägg 

inkl rörgenomföringar och anslutningar 
− kakel, fuktspärr, våtrumsmatta etc 

• skada på membrantak vid naturhändelse  

 
Aktsamhetskrav 
• Du ska följa de föreskrifter om brandskydd som 

finns i lag eller som meddelats av offentlig mynd-
ighet. Sådana föreskrifter finns bl a i Räddnings-
tjänstlagen och svenska byggregler eller kan utfärdas 
av kommunal räddningschef eller skorstensfejare.  
Föreskrifterna avser t ex installation av kamin eller 
värmepanna, elektriska installationer och förvaring 
av brandfarliga vätskor 

• Vid risk för frysning ska du vidta skäliga åtgärder 
för att förhindra frysning och läckage.  

 
Nedsättning av försäkringsersättning 
Har du inte följt aktsamhetskravet kan ersättningen 
sättas ned d v s minskas. Nedsättningens storlek beror 
på omständigheterna i det enskilda fallet, bl a försum-
melsens art och betydelse för skadan eller om egen-
domen varit särskilt begärlig eller värdefull, se avsnitt 
Om du inte uppfyller våra övriga krav sidan 37.  

Självrisk  
Vid läckage  
är lägst 2 500 kronor.  
Vid vissa tillfällen gäller annan självrisk, se avsnitt 
Självrisker sidan 6.  
Vid frysning 
Lägsta självrisk 5 000 kronor.  
Vid vissa tillfällen gäller annan självrisk, se avsnitt 
Självrisker sidan 6.  

 
Vid skada 
Huvudregel är att du kontaktar din bostadsrätts-
förening, dess förtroendeman eller styrelse som till-
sammans med sitt försäkringsbolag för fastigheten 
utreder och åtgärdar skadan. 
Föreningen kan enligt Bostadsrättslagen och sina egna 
stadgar kräva att du ska ersätta viss del eller vissa 
skador. Sådana skador ersätts genom den här försäk-
ringen på det sätt som vi kort beskriver nedan.  
Om du får krav från din förening ska du kontakta oss. 
Vi hjälper dig att utreda underhållsskyldighet och 
vilken del du själv får betala av skadan samt vilken 
ersättning denna försäkring kan ge. 
Vid skada beräknas ersättningen med hjälp av våra 
värderings- och ersättningsregler för hus, med motsva-
rande åldersavdrag vid återställande.  

Högsta ersättning  
på försäkrad egendom  
uthus och garage 150 000 kronor
tomtmark 70 000 kronor
egen bekostnad fast inredning Fullvärde
bostadsrätten i övrigt Fullvärde
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Småbåt och segelbräda  
 
Gäller 
• i Norden  
• dina  
− båtar med längd upp till 5 meter samt båtar med 

motorstyrka upp till 14 hkr 
− kajaker och kanadensare oavsett längd  
− segelbrädor  

• motor och utrustning som är avsedd för båten eller 
segelbrädan 

• skada genom plötslig och oförutsedd, utifrån 
kommande händelse. 

• bockar, vaggor, stöttor, oregistrerad båtkärra och 
täckningsmaterial ersätts endast vid stöld, brand och 
stormskada.  

• ansvar och rättsskydd för dig som ägare, brukare 
eller förare av den försäkrade båten. Försäkringen 
gäller då enligt avsnitt  sidan 14 och Rättsskydd 
sidan 16. De undantag i dessa avsnitt som säger 
annat gäller således inte.  

 

 
Gäller inte 
för följande egendom 
• plastade träbåtar 
• båt för uthyrning, modellbåtar, husbåtar, wetbikes, 

vattenscooter, jetski, eller motorbrädor 
• båtar med större motor än fabrikantens anvisning.  
för följande skador 
• skada orsakad av nederbörd, frost, is, mögel eller 

djur 
• skada som endast består i nedsmutsning 

missfärgning eller repor i båtens ytskikt eller som 
uppkommit genom att batterisyra runnit ut 

• skada på utombordsmotor eller mast som tappats, 
lossnat eller glidit loss från båten. 

• skada på motor orsakad av igensatta vattenintag och 
ledningar eller av felaktigt handhavande, 

• skada genom bedrägeri eller förskingringsbrott.  
 
 

 
 

Aktsamhetskrav 
Följ myndigheters, tillverkares, leverantörs eller in-
stallatörs föreskrifter liksom säkerhetsföreskrifter på 
uppläggningsplats.  
för båten 
gäller att den ska 
• vara i sjövärdigt skick och ägnas normalt underhåll 

och tillsyn samt hållas länsad 
• vara förtöjd så att den klarar vind och sjö som kan 

förekomma på platsen  
• då den är uppställd på land, vara på betryggande av-

stånd från sjön med hänsyn till svallsjö och extremt 
högvatten samt ändamålsenligt surrad och stöttad 

• då den förvaras på släpfordon ska släpet vara låst 
med av oss godkänt kulkopplingslås eller fastlåst 
med kätting och hänglås lägst klass 3 eller inlåst i 
utrymme som endast du disponerar.  

 
 
 
 
 
för utombordsmotor 
• som är monterad på båten ska vara låst vid båten 

med av oss godkänt motorlås/låsanordning och ska 
dessutom vara fastbultad då tillverkaren så anvisar  

• som inte är monterad på båten ska förvaras i låst 
utrymme som endast du disponerar  

• ska vid vinterförvaring på land, vara förvarad i annat 
låst utrymme än i eller på båten.  

för båttillbehör, segel och annan utrustning 
gäller att de ska vara fast monterade, förvaras inlåsta i 
båten eller vara inlåsta i annat utrymme som endast du 
disponerar.  
för segelbräda 
gäller att den ska förvaras i låst utrymme eller låst på 
specialtillverkat takräcke som är fastlåst på bilen eller 
på annat sätt förvaras betryggande.  
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Vid skada  
För att få ersättning vid en skada måste du kunna 
styrka såväl innehavet som värdet av det skadade eller 
förlorade föremålet. För utombordsmotor ska du 
kunna uppge motorns tillverkningsnummer. 
Vi har rätt att avgöra om båten ska repareras, om den 
ska ersättas med likvärdig båt eller om skadan ska 
betalas kontant. 
Vid kontantersättning ska som grund för beräkningen 
läggas båtens marknadsvärde omedelbart före skadan, 
d v s anskaffningskostnaden för en likvärdig båt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ersättningstabell  

 

 
Självrisk 
anges på försäkringsbrevet. Vid vissa tillfällen gäller 
annan självrisk, se avsnitt Självrisker sidan 6.  
Särskild självrisk vid tävling  
Vid skada uppkommen under tävling eller organiserad 
träning ökas självrisken med 3 000 kr.  

Högsta ersättningsbelopp 
• Segelbräda - 5 000 kronor  
• Småbåt och kanot - 25 000 kronor  
vid varje skada.  
Högsta ersättningsbelopp 25 000 kronor per 
skadetillfälle.  
  

Tabellen visar ersättning i procent av nypriset för ett föremål   
    Ålder    

Föremål   0-1*)  1-2*)  2-3  3-4  4-5  
Därefter 

minskning 
per år  

Minsta 
ersättning 

Komplett motor, drev, backslag  100 % 100 % 90 % 80 % 70 %  5 %  20 %  
Rak axel, fast propeller  100 % 100 % 96 % 92 % 88 %  4 %  50 %  
Delar till motor, drev m m  100 % 100 % 90 % 80 % 70 %  5 %  50 %  
Mast och rigg   100 % 100 % 96 % 92 % 88 %  4 %  50 %  
Kevlar-/Mylarsegel  100 % 70 % 40 % 10 % 10 %  -  10 %  
Elektronik, radioutrustning, 
värmare, kyl  100 % 100 % 90 % 80 % 70 %  5 %  20 %  

Kapell, sprayhood, täcknings-
material, batteri   100 % 100 % 85 % 70 % 55 %  15 %  20 % 

Övrig utrustning och segel av 
normalt material   100 % 100 % 80 % 60 % 40 %  20 %  20 %  

*) Se även avsnitt  Möjlighet till nyvärdesersättning sidan 12.   
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Aktsamhetskrav  
Aktsamhetskraven finns till för att förhindra och be-
gränsa skador. Om du ändå råkar ut för en skada och 
det visar sig att du av oaktsamhet eller på grund av 
slarv inte har följt kraven kan du inte räkna med att få 
full ersättning för det som skadats.  

Generella aktsamhetskrav  
• Du får inte genom oaktsamhet utsätta egendom för 

risk att skadas eller förloras. Du ska förvara, skydda 
och skadeförebygga så att skada eller förlust så långt 
som möjligt förhindras  

• Du ska följa de föreskrifter som finns i lag eller som 
meddelats av offentlig myndighet. Sådana före-
skrifter finns bl a i Räddningstjänstlagen och 
Svenska byggregler. Sådana kan även utfärdas av 
kommunal räddningschef eller skorstensfejare. Före-
skrifterna avser t ex installation av kamin eller vär-
mepanna, elektriska installationer och förvaring av 
brandfarliga vätskor.   
Vid anläggning för flis-, halm-, spannmåls- och pell-
lettsuppvärmning ska automatisk släckningsutrust-
ning finnas i funktion vid eldning. Anläggningen ska 
vara P-godkänd av Svenska Provningsanstalten.    

• Vid installation får endast användas sådan produkt 
som är godkänd av offentlig myndighet ur miljö- 
och/eller säkerhetssynpunkt  

• Du ska följa tillverkarens, leverantörens och installa-
törens anvisningar för installation, skötsel och un-
derhåll  

• Du ska uppfylla de krav som ställs i bl a Boverkets 
byggnadsregler, eller meddelas av den lokala bygg-
nadsnämnden, när du reparerar, bygger om eller 
bygger till. Dessa krav ska uppfyllas oavsett om 
byggnadslov krävs eller inte för vidtagna åtgärder.   

Det finns även särskilda aktsamhetskrav under avsnitt 
Inbrott, stöld och skadegörelse sidan 9 samt i det 
följande.  

Särskilda aktsamhetskrav 
Frysning 
Vid risk för frysning ska du vidta skäliga åtgärder för 
att förhindra frysning och läckage. Se vidare avsnittet 
för Läckage sidan 20.   

Stöld och skadegörelse  
• Cykel ska vara låst med av Stöldskyddsföreningen 

godkänt lås 
• Övriga aktsamhetskrav för att förebygga stöld och 

skadegörelse finner du i avsnitt Inbrott, stöld och 
skadegörelse sidan 9. 

Högre lås och larmkrav  
Om du har ett högt försäkringsbelopp för dina saker 
eller om risken för inbrott är större än normalt, har vi 
högre krav på aktsamhet och skadeförebyggande åt-
gärder från din sida. I sådana fall anges detta i försäk-
ringsbrevet.  
Särskilt låskrav för dörrar  
För att din ersättning inte ska minskas eller utebli 
måste följande aktsamhetskrav vara uppfyllda då du, 
eller någon annan som har tillsyn inte vistas i 
bostaden:  
1. Ytterdörrar (exkl balkong och terrassdörr)som leder 

in till bostad, ska vara låst med godkänt lås och 
godkänt slutbleck. Bostaden ska vara låst så att det 
krävs nyckel för att kunna öppna dörren från in- och 
utsida  

2. Balkong-/terassdörr ska vara låst med godkänt lås 
enligt punkt 1 ovan eller t ex med godkänt låsbart 
spanjoletthandtag  

3. Utåtgående dörrar ska vara försedda med bakkant-
säkring. Det kan bestå i t ex bakkantsbeslag eller 
karmstift i gångjärnen  

4. Pardörrar ska upptill och nedtill vara säkrad/låst med 
godkänd hävarmskantregel eller med annan av oss 
godkänd låsanordning  

Ovanstående gäller för dörrar vars underkant finns upp 
till 4 meter från mark- eller annat ståplan.  
 
 
 
 
 
 

Krav och övriga bestämmelser 
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Särskilt låskrav för dörrar och fönster  
För att din ersättning inte ska minskas eller utebli 
måste följande aktsamhetskrav vara uppfyllda då du, 
eller någon annan som har tillsyn inte vistas i bostaden  
5. Utöver det som anges i avsnitt Särskilt låskrav för 

dörrar krävs låsning eller säkring av öppningsbara 
fönster beläget i källare eller bottenvåning. Fönstren 
ska låsas, skruvas fast eller skyddas med galler eller 
smide. Treglasfönster, som inte är säkrade vid till-
verkningen, ska säkras så att demontering av isoler-
glaskassetterna försvåras.  

Ovanstående gäller för dörrar fönster och öppning vars 
underkant finns upp till 4 meter från mark- eller annat 
ståplan.  
Särskilt inbrotts och larmvillkor  
För att din ersättning inte ska minskas eller utebli ska 
följande aktsamhetskrav vara uppfyllt: 
1. Inbrottslarmet ska vara i funktion då ingen person 

vistas i bostaden 
2. Larmmaterialet ska vara intygat och certifierat av 

Stöldskyddsföreningen ( SSF )  
3. Larmanläggningen ska vara projekterad och god-

känd av larminstallatör, medlem av SWELARM 
eller certifierad av Svensk Brand- och Säkerhets-
certifiering AB ( SBSC AB ), eller annan mot-
svarande godkänd installatör godkänd av oss 

4. Revisionsbesiktning/Anläggningskontroll ska göras 
minst vart tredje år. Revisionen innebär att 
larmanläggningen kontrolleras av godkänd larm-
installatör enligt ovan. Revisionsprotokoll eller 
larminstallationsintyg ska finnas för larm-
anläggningen.  

 

 
 
 

Om du inte uppfyller våra 
aktsamhetskrav  
 
Nedsättning av försäkringsersättning  
Om du inte uppfyllt kraven minskas din ersättning 
normalt med 25 % av skadebeloppet, dock lägst 
1 500 kronor. Hur stort avdraget blir beror på 
omständigheterna, bl a försummelsens art och bety-
delse för skadan. Nedsättningens storlek kan också på-
verkas av särskilda skäl samt av den skadade egen-
domens art och värde. Vid en allvarlig försummelse 
kan ersättningen helt utebli.   
Det är inte bara om du själv försummat aktsamhets-
kraven som ersättningen kan sättas ned. Avdrag kan 
också göras om någon annan än du själv varit oakt-
sam. Ditt handlande likställs med: 
• den som med ditt samtycke har tillsyn över den för-

säkrade egendomen  
• din make, sambo och annan familjemedlem, när den 

försäkrade egendomen antingen är en gemensam 
bostad eller är lös egendom i en sådan gemensam 
bostad. 

Första punkten tillämpas inte om det finns synnerliga 
skäl mot detta.  
 
Om aktsamhetskrav åsidosatts av någon som var 
• i sådant tillstånd som avses i 30 kap 6 § brottsbalken 
• under tolv år 
görs inget avdrag på dennes ersättning om försäkrings-
fallet framkallats med uppsåt eller grov vårdslöshet. 
Däremot kan den som kan anses ha samtyckt till 
handlandet få sin ersättning nedsatt.  
När vi gör nedsättningar av försäkringsersättningar 
följer vi reglerna i Försäkringsavtalslagen och den 
branschpraxis som bildats.   
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Övriga krav  
Ge oss riktiga och fullständiga uppgifter och 
anmäl ändringar 
Läs noga igenom ditt försäkringsbrev och tänk särskilt 
på att allt finns med som du vill ha försäkrat och att 
försäkringsbeloppet är tillräckligt. Om försäkrings-
beloppet inte är tillräckligt har du underförsäkrat och 
riskerar att inte få full ersättning vid en skada.  
Du ska meddela oss om du gör väsentliga ändringar i 
din bostad/ditt uthus, t ex tillbyggnad, förändring av 
bo-, bi- och byggnadsyta, installation av skorsten 
möjlig för uppvärmning eller om värdet på din 
lösegendom höjs väsentligt, t ex genom arv eller bety-
dande nyanskaffningar.  
Du ska anmäla till oss om du bor permanent i 
fritidshuset. 

Betala premien 
Första premien  
Premien för ny försäkring eller utökning av försäk-
ringen (tilläggspremie) ska betalas inom 14 dagar efter 
den dag vi sänt dig försäkringsbrev med inbetalnings-
kort.  
Premien för senare premieperiod  
Premie för senare premieperiod (halvårsbetalning) ska 
betalas senast på periodens första dag.  
Premien behöver dock inte betalas tidigare än en 
månad efter det att vi skickat ut premiefaktura 
/inbetalningskort.  
Betalas inte premien i rätt tid föreligger dröjsmål med 
betalningen.  
Förnyelsepremie  
Vid förnyelse skickar vi ut ett nytt försäkringsbrev 
med inbetalningskort. Premien ska betalas senast den 
dag som anges på fakturan. Du har alltid en månad på 
dig att betala efter det att du fått inbetalningskortet.  
 
Uppsägning på grund av dröjsmål med premien  
Betalas inte premien i rätt tid har vi rätt att säga upp 
försäkringen, om inte dröjsmålet är av ringa betydelse. 
En uppsägning ska skickas skriftligen. Uppsägningen 
får verkan 14 dagar efter den dag då den skickades, 
om inte premien betalas inom denna frist.  
Om du betalar premien efter det att försäkringen upp-
hört på grund av bristande betalning, anses detta som 
en begäran om ny försäkring på samma villkor från 
och med dagen efter den dag då premien betalades.  

 

Besiktning av försäkrad egendom 
Du är skyldig att medverka till att vi kan besiktiga det 
försäkrade i samband med att du tecknar eller ändrar 
försäkring eller inför att din försäkring ska förlängas.  

Spara kvitton och gör förteckningar över dina 
ägodelar 
Spara alla kvitton på nyinköp till dig själv och ditt 
hem. För din egen skull bör du också ha förteckningar 
över dina ägodelar. För särskilt värdefulla föremål bör 
du dessutom ha värderingsintyg och fotografier.  
För smycken av ädelmetall, äkta pärlor, ädelstenar, 
fick- eller armbandsur med ett värde över 5 000 
kronor/föremål eller om föremålens värde uppgår till 
totalt 60 000 kronor, kräver vi alltid värderingsintyg 
som är utfärdat i Sverige före skadan eller original-
kvitto/-certifikat.  
Förteckningar, värderingsintyg och fotografier bör 
förvaras på annan plats.  

Gör allt du kan för att förhindra och begränsa 
skada (räddningsåtgärd) 
När en skada inträffat eller hotar att omedelbart in-
träffa ska du göra allt som rimligtvis är möjligt för att 
förhindra eller begränsa skadan.  
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Vid skada 
Anmäl skada så snart du kan 
Du ska så snart som möjligt anmäla skadan till oss.  
 
Tänk på att:   
• Stöld, ska anmälas omgående till polisen på den ort 

där skadan inträffade. Polisanmälan ska du sedan 
bifoga till din skadeanmälan och skicka till oss.  

• Du ska lämna oss specificerat krav på den ersättning 
du begär för en skada och ge oss de upplysningar 
och handlingar – t ex inköpskvitton, som vi behöver 
för att reglera skadan. Vid förlust av ett försäkrat 
föremål ska du kunna styrka såväl att du äger det 
förlorade föremålet som vad det är värt. Detta krav 
blir större ju högre värde föremålet har. Obs! Våra 
särskilda krav vad avser smycken av ädelmetall, äkta 
pärlor, ädelstenar, fick- eller armbandsur  

• Du ska behålla skadade föremål så att vi får tillfälle 
att besiktiga dem. Du är skyldig att medverka till att 
vi ska kunna besiktiga såväl skadad som oskadad 
egendom. Inbrottsskador besiktigar vi som regel 
alltid.  

• Reparation får ske endast efter vårt godkännande. Vi 
måste också godkänna valet av reparatör, repara-
tionsmetod och material  

• Du är skyldig att upplysa oss om det finns någon an-
nan försäkring som gäller för samma skada. Du har i 
sådana fall inte rätt till högre ersättning än som 
sammanlagt svarar mot skadan  

• Om det blir rättegång i en ansvarsskada ska du ge-
nast underrätta oss om det och följa våra anvis-
ningar, annars blir domen inte bindande för oss.  

Lämna korrekta uppgifter! 
Om den som har rätt till ersättning för en skada upp-
såtligen eller genom grov vårdslöshet har oriktigt upp-
givit, förtigit eller fördolt något som har betydelse för 
ersättningsrätten, kan avdrag på ersättningen ske efter 
vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna 

Om stulen egendom kommer tillrätta   
Du är skyldig att snarast meddela oss om stulen 
egendom kommer tillrätta. Vi har rätt att överta 
egendom som ersatts av oss. Du är skyldig att återta 
stulen egendom som kommer tillrätta inom 30 dagar 
från det att vi fått anmälan om förlusten.  
 

Om du inte uppfyller våra övriga 
krav  

 
Nedsättning av försäkringsersättning  
Om du inte t ex  
• lämnar oss riktiga uppgifter då du tecknar eller änd-

rar försäkring  
• meddelar oss då du gör väsentliga ändringar på för-

säkrad egendom 
• gör det som du är skyldig att göra för att begränsa 

eller förhindra skada  
• medverkar till att vi kunnat besiktiga det försäkrade  
• fullgör dina skyldigheter när det gäller att anmäla 

skada utan t ex lämnat oriktiga eller undanhållit 
uppgifter som har betydelse för din rätt till 
ersättning och detta skett uppsåtligen eller med grov 
vårdslöshet 

kan ersättningen för skadan sättas ned med ett särskilt 
avdrag. Hur stort avdraget blir beror på omständighe-
terna, bl a försummelsens art och betydelse för skadan. 
Nedsättningen kan också påverkas av den skadade 
egendomens art och värde. Normalt är avdraget 25 % 
av ersättningen dock lägst 1 500 kronor. Vid en allvar-
lig försummelse kan ersättningen nedsättas mer än 
25 % eller helt utebli. Det kan också bli lägre eller 
inget alls om det finns förmildrande omständigheter.  
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Övriga bestämmelser  
Försäkringsavtalet framgår av försäkringsbrevet.  

Försäkringstid och ansvarstid 
Om inte annat avtalats eller framgår av omständig-
heterna, inträder vårt ansvar enligt försäkringsavtalet 
dagen efter den dag då du ansökte om försäkringen 
eller antog ett anbud från oss.   

Förnyelse av försäkringen 
Din försäkring förnyas automatiskt på de villkor som 
gällt under den senaste gällande försäkringstiden, om 
du inte tecknat en motsvarande försäkring hos ett 
annat försäkringsbolag. Detta gäller inte om annat av-
talats eller framgår av omständigheterna.  

Uppsägning av försäkringsavtalet till för-
säkringstidens utgång  
Du kan när som helst säga upp försäkringen att upp-
höra vid försäkringstidens utgång.  
Vi får säga upp försäkringen att upphöra vid försäk-
ringstidens utgång. Uppsägningen ska göras skriftligen 
och skickas till dig senast en månad innan försäkrings-
tiden går ut. Den ska för att få verkan innehålla en 
förfrågan om du vill ha försäkringen förnyad. Begär 
du att försäkringen förnyas, gäller uppsägningen bara 
om det finns särskilda skäl att vägra försäkring med 
hänsyn till sådana omständigheter som anges i försäk-
ringsavtalslagen.  

Uppsägning av försäkringsavtalet i förtid 
Du får säga upp försäkringen att upphöra före försäk-
ringstidens utgång om 
• vi som försäkringsbolag väsentligt åsidosätter våra 

skyldigheter enligt försäkringsavtalet eller försäk-
ringsavtalslagen, 

• försäkringsbehovet faller bort eller det inträffar 
någon annan liknande omständighet (t ex du flyttar 
utomlands för längre tid), 

• vi ändrat försäkringsvillkoren med stöd av försäk-
ringsavtalslagen, 

• försäkringen har förnyats och du ännu inte betalat 
premie för den nya premieperioden, 

• det i annat fall föreligger en ny omständighet av vä-
sentlig betydelse för försäkringsförhållandet. 

Vi kan också säga upp försäkringen under försäk-
ringstiden, men bara om det finns sådana speciella skäl 
som anges i försäkringsavtalslagen.  

Ändring av premie och villkor 
När vi ändrar premien för försäkringen eller försäk-
ringsvillkoren i övrigt meddelar vi dig om ändringarna 
minst 30 dagar innan de börjar gälla. Du måste med-
dela oss före dagen för ändring om du inte vill accep-
tera ändringarna och därför vill att försäkringen ska 
upphöra.  

Återkrav 
I samma utsträckning som vi har betalat ersättning för 
skada, övertar vi rätten att kräva ersättning av den som 
är ansvarig för skadan. 
Du får inte träffa överenskommelse med den som är 
ansvarig för skadan, som innebär att du helt eller del-
vis avstår från din rätt till ersättning från denne.  

Leverantörsansvar/garanti 
För skada som omfattas av försäkringen och som leve-
rantör eller annan ansvarar, enligt lag, garanti eller lik-
nande åtagande, får du ersättning bara om du kan visa 
att den som gjort åtagandet inte kan fullgöra detta. 

Försäkrat intresse 
Du ska ha ett ekonomiskt intresse i det du försäkrar. 
För de fall försäkringen för fastighet ska du vara 
lagfaren ägare för att du ska få ersättning. 
Motsvarande gäller lösöre och bostadsrätt. Om du 
tecknat försäkring trots att du inte har ekonomiskt 
intresse, kan du bli utan ersättning alternativt bli 
nedsatt på grund av oriktig uppgift i försäkringen.  

Dubbelförsäkring  
Om försäkrat intresse även omfattas av annan försäk-
ring, och det i den andra försäkringen finns förbehåll 
vid dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll i denna 
försäkring.  

Dröjsmålsränta  
Skulle det, trots att du gjort vad du är skyldig att göra, 
dröja mer än en månad innan du får ersättning får du 
ränta på det belopp du är berättigad till. Dröjsmåls-
räntan beräknas enligt räntelagen. Beror dröjsmålet på 
att vi väntar på polisutredning eller värdering får du 
ränta enligt Riksbankens referensränta.  
Begränsning 
Vi betalar inte ut räntebelopp som understiger 
100 kronor.  

Preskriptionsregler 
Du förlorar din rätt till försäkringsersättning om du 
inte väcker talan mot oss inom tre år från det du fick 
kännedom om att fordringen kunde göras gällande och 
i varje fall inom tio år från det att fordringen tidigast 
hade kunnat göras gällande. Om du anmält skadan till 
oss inom rätt tid har du alltid sex månader på dig att 
väcka talan mot oss, räknat från den dag då vi med-
delat dig att vi tagit slutlig ställning till ersättnings-
frågan.   

För den här försäkringen gäller svensk lag  
De viktigaste bestämmelserna för det här försäkrings-
avtalet finns i Försäkringsavtalslagen. Eventuell tvist 
om försäkringsavtalet ska handläggas vid svensk 
domstol med tillämpning av svensk lag.  
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Dina personuppgifter   
De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i 
enlighet med personuppgiftslagen regler.   
Uppgifterna kommer vanligtvis direkt från dig. 
Uppgifterna kan lämnas ut till andra bolag inom 
Länsförsäkringsgruppen eller andra bolag som vi 
samarbetar med samt myndigheter i de fall skyldighet 
föreligger enligt lag.  
Vi behandlar sådana personuppgifter om dig som 
behövs för att teckna och administrera avtal och för att 
fullgöra rättsliga skyldigheter.  
Huvudansvarig för behandlingen av personuppgifter är 
Orusts Brandförsäkringsbolag och du kan vända dig 
till oss för information om och rättelse av 
personuppgifter om dig som du har rätt till enligt 
Peronuppgiftslagen.  
För mer information kontakta oss eller gå in på vår 
hemsida www.obfb.se. 

Skaderegistrering - GSR 
För att minska försäkringsbolagets kostnader för er-
sättning som baseras på oriktiga uppgifter använder 
sig försäkringsbranschen av ett gemensamt skade-
anmälningsregister (GSR). Registret används enbart i 
samband med anmälda skador. Det innebär att vi kan 
få reda på om du tidigare anmält någon skada hos 
något annat försäkringsbolag. När en skada anmäls till 
bolaget, kan denna komma att anmälas (skadetyp, 
skadedatum, skade- organisations- och 
personnummer) även för GSR. Personuppgiftsansvarig 
för ”Gemensamt Skadeanmälningsregister” är  
Försäkringsförbundet, Karlavägen 108,  
Box 24 171, 104 51  STOCKHOLM 
telefon 08-522 785 42. 
  

Inteckningshavare  
För den som har panträtt i fast egendom eller tomträtt 
gäller bestämmelserna i lag om säkerhetsrätt i försäk-
ringsersättning till betalning ur ersättning på grund av 
försäkringsavtal. Säkerhetsrätten gäller inte vid skada 
på lös egendom.  
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Aktsamhetskrav  
   

Krav på hur dina ägodelar ska förvaras och handhas för att förhindra skada eller 
förlust.   

Biyta till bostad  Med biyta till bostad menar vi invändiga yta som inte ingår i bostadsytan. Denna yta 
kan inte utnyttjas på samma sätt som bostadsytan. Dessa utrymmen räknas alltid som 
biyta: 
• garage, pannrum, soprum 
• rum med begränsad användning delar av året, t. ex inglasad veranda/uterum, 

balkong eller oinredd vind 
Ytterligare information finns hos Skatteverket - www.skatteverket.se   

Bohag  Se Dina saker.  
Bostad  Med bostad menar vi byggnad inredd för boende med tillhörande garage, vind och 

källare i huset samt annat utrymme som är sammanbyggt med bostaden/huset och har 
direkt dörrförbindelse med bostaden  

Bostadsohyra  Med bostadsohyra menar vi samtliga insekter, råttor och möss som vållar skada, 
sanitär olägenhet, smittspridning eller obehag i bostad.  

Bostadsyta  Med bostadsyta menar vi bostadens invändiga yta mätt i kvm. Följande typer av 
utrymmen ska inte räknas med i den totala arean: 
• utrymmen, med yta som har en rumshöjd som är lägre än 1,90 m 
• utrymmen som inte kan nås inifrån (genom en dörröppning, trappa, permanent stege 

eller lucka med fällbar stege.) 
• garage, soprum, pannrum 
• rum med begränsad användning delar av året, t ex inglasad veranda/uterum, 

balkong eller oinredd vind 
Ytterligare information finns hos Skatteverket - www.skatteverket.se   

Byggnad/  
Byggnadstillbehör   

Med byggnad respektive byggnadstillbehör menar vi byggnad och sådan egendom 
som enligt lag hör till byggnad enligt 2 kap § 2 jordabalken.  

Byggregler /    
Branschregler   

Med byggregler avser vi Boverkets regler 
Boverket: Telefon 0455-35 30 00.   
Med branschregler avser vi följande organisationers regler: 
Golvbranschens Riksorganisation: Telefon 08-702 30 90. 
Plattsättningsentreprenörers Riksförening: Telefon 08-641 21 25. 
VVS-installatörerna: Telefon 08-762 75 00. 

Byggnadsyta  Med byggnadsyta menar vi byggnadens utvändiga mått, längd x bredd. Skärmtak, 
burspråk samt altan utan väggar o/e tak ska inte räknas med i den totala arean.   

Dina saker  
- Lösöre  
 
 
- Lös egendom 
- Lösgendom  

Med lösöre avser vi 
• möbler, husgeråd 
• hemelektronik med tillbehör 
• kläder, böcker och andra personliga tillhörigheter 
Med lösegendom avser vi lösöre tillsammans med  
• pengar och värdehandlingar 
• mynt-, sedel- och frimärkssamling 
• brygga och uthus på annans mark  
• fast inredning i hyrd bostad   

Familjemedlemmar  Med familjemedlemmar menar vi make, sambo, registrerad partner, egna barn, 
barnbarn, fosterbarn, syskon och föräldrar.  

Fullvärdeförsäkring  Innebär att vi betalar kostnaden minus eventuella åldersavdrag för att återställa huset i 
samma storlek, standard och planlösning som det förstörda.  

Ordbok 
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Förstariskförsäkring  Vid förstariskförsäkring har du själv valt försäkringsbelopp. Skada värderas på 
samma sätt som i fullvärdeförsäkring men du kan aldrig få högre ersättning än 
försäkringsbeloppet.  

Försäkrad  Var och en till vars förmån försäkringen gäller.  
Försäkringsbelopp  Försäkringsbeloppet för lösegendom ska motsvara det totala värdet enligt 

värderingsreglerna av all din lösegendom som du har i bostadshuset, uthus samt i 
övrigt på försäkringsstället.  

Godkänt lås, godkänd 
låsenhet  

Med godkänt menar vi här, av Stöldskyddsföreningen provad och godkänt material. 
Med låsenhet menar vi såväl låskista som slutbleck.  

Hushållsmaskin  Med hushållsmaskin menar vi maskin för klädvård, disk eller städning eller för 
förvaring eller tillagning av livsmedel samt luftrenare och luftfuktare.  

Hussvamp  Med hussvamp menar vi äkta hussvamp, Serpula Lacrymans, samt dess vilda form, 
Serpula Himantiodes.  

Hyresbortfall  (Det här gäller bara dig som hyrt ut din bostad eller del av den): 
Om bostaden inte går att använda efter en skada som kan ersättas genom försäkringen 
– t ex brand – får du inte in så mycket hyra som du brukar få i vanliga fall. Med 
hyresbortfall menar vi den förlust du gör på hyran.  

Högsta 
ersättningsbelopp  

Den högsta ersättning du kan få för vissa skador respektive viss egendom sedan 
självrisken är dragen.  

Inredning  Med inredning i försäkringsbrevet menas utrustning för enklare bostadsändamål; det 
finns något av följande exempel wc, bastu, kök/pentry eller bad-/duschmöjlighet.  

Källare/ 
Bottenvåning  

Med fönster eller dörr i källare eller bottenvåning menar vi samtliga fönster eller 
dörrar vars nedre kant är belägna lägre än 4 m över markplan eller som på annat sätt 
är lätt åtkomliga (t ex från balkong, tak, brandstege).  

Lös egendom  Med lösegendom avser vi lösöre – se Dina saker - jämte pengar/kontanter  
Marknadsvärde  Är det pris som mest sannolikt kan erhållas vid försäljning på den allmänna 

marknaden.  
Merkostnader  Med merkostnader menar vi sådana kostnader som uppkommer efter en skada och 

som du inte kunnat räkna med t ex då din bostad inte går att använda efter en skada 
som kan ersättas genom försäkringen. Merkostnader ska styrkas med kvitto.   

Nedsättning  Ersättningen minskas om du inte har följt aktsamhetskraven. Avdragets storlek beror 
på omständigheterna i det enskilda fallet, bl a försummelsens art och betydelse för 
skadan eller om egendom varit särskilt begärlig eller värdefull. Ersättningen kan 
också helt falla bort (nedsättning till noll) om försummelsen varit av väsentlig 
betydelse för skadan.  

Nypris  Vad ett nytt föremål kostar i allmänna handeln t ex internet, i butiker, auktioner  
Prisbasbelopp  Belopp som räknas fram av Statistiska Centralbyrån (SCB) och fastställs av 

regeringen en gång per år.  
Självrisk  Den del av skadan som du själv får betala vid varje skadetillfälle.  
Skada  Som skada räknas allt du anmäler till oss för att få ersatt genom din försäkring, d v s  

skada, förlust, kostnad eller merkostnad.  
Skyfall  Regn med en intensitet av minst 1 mm per minut eller 50 mm per dygn.  
Storm  Med storm menas en vindhastighet av minst 21 meter per sekund  
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Stöldbegärlig egendom  Vissa föremål är särskilt ”stöldbegärliga” eftersom de är lätta att sälja. Stöldbegärlig 
egendom är: 
• föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar 
• antikviteter och konstverk, konstföremål, äkta mattor, fick- och armbandsur 
• föremål med särskilt samlarvärde  
• pälsar och pälsverk 
• datorer samt utrustning och tillbehör till dessa 
• apparat/utrustning för ljud- eller bildåtergivning, kameror, GPS-utrustning, musik-

instrument, mobila telefoner och annan elektronisk kommunikations utrustning 
samt tillbehör till nu uppräknade föremål (även band, kassetter och skivor) 

• vapen, vin och sprit 
• värdehandlingar och kontanter  

Tomtmark  Med tomtmark menar vi, för försäkrad byggnad, avstyckad mark med växtlighet, 
staket, flaggstång samt även brygga, spa-anläggning t ex pool eller s k badtunna. 
I fråga om jordbruksfastighet är tomtmark det område som enligt fastighetstaxeringen 
är avsatt som tomtmark kring bostadshus.  

Tredje man  Se Utomstående  
Underförsäkring  Med underförsäkring menar vi att det försäkringsbelopp som gäller för din försäkring 

är mindre än värdet av den egendom som ingår i försäkringen. Om du är 
underförsäkrad löper du risken att få ersättningen minskad vid varje skada.  
Ex.  Ditt lösöre är försäkrat för 20 000 kronor men är värt 50 000 kronor. Om du 

blir bestulen på egendom som är värd 10 000 kronor får du ersättning med: 
20 000 
-------- * 10 000 = 4 000 kronor 
50 000   

Utomstående  Var och en som inte är försäkrad i den här försäkringen.  
Våtisolering/ 
våtrumsbeklädnad  

Med våtisolering och våtrumsbeklädnad menar vi våtrumsenhetens yt och tätskikt på 
golv och vägg inkl rörgenomföringar och anslutningar.  

Värdehandlingar  Med värdehandlingar förstås aktier, obligationer, frimärken och löpande skuldebrev 
(t ex resechecker, biljetter och lunchkuponger).  

Ytterdörr  Med ytterdörr menas entré-, balkong-, terrass eller annan dörr genom vilken man kan 
komma in i bostaden. Även dörr eller port i vidbyggt garage/uthus räknas som 
ytterdörr om en direkt dörrförbindelse finns till bostaden.  

Översvämning  Vatten 
• som strömmar från markytan direkt in i huset genom ventil, fönster eller 

dörröppning 
• tränger upp ur avloppsledning inomhus och detta beror på skyfall. Med skyfall 

menar vi regn med en intensitet av minst 1mm/minut eller 50mm/dygn 
• snösmältning 
• stigande sjö.   
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Anteckningar 
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Missförstånd och andra oklarheter kan uppstå vid 
en skada. Kontakta alltid i första hand din hand-
läggare som kan ge närmare förklaringar. Kanske 
finns ytterligare fakta i ärendet som vi inte känner 
till? De flesta oklarheter brukar kunna redas ut vid 
ett personligt samtal. 
Om du trots ovan inte kan acceptera vårt beslut kan du 
kontakta skadechef eller annan ansvarig person. Bero-
ende på typ av ärende och frågeställning kan ditt 
skadeärende därefter komma att omprövas på olika 
sätt. Följande alternativ finns;   

Gäller frågan den ekonomiska värderingen? 
Om vi inte kommer överens om värdet på det som 
skall ersättas kan vi, om du vill, begära ett utlåtande av 
en värderingsman som är auktoriserad av Svensk 
Handelskammare. Värderingsmannen ska tillämpa 
villkorens värderingsregler.  
Vi betalar hela kostnaden för värderingen om värde-
ringsmannen uppskattar värdet till ett högre belopp än 
det vi har erbjudit dig. I annat fall får du betala själv-
risken plus 10 % av överskjutande belopp. Du behöver 
aldrig betala mer än hälften av värderingsmannens 
arvode.  

Gäller frågan villkorstolkning? 
Om vi inte är överens om tolkningen av ett villkor så 
kan frågan komma att prövas av en med 
Länsförsäkringar gemensam prövningsnämnd. 
Nämnden har en majoritet av utomstående ledamöter, 
varav två kundrepresentanter. Ordförande i nämnden 
är en utomstående jurist med stor domarerfarenhet.  
Adress: Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, 
Prövningsnämnden, 404 84  Göteborg.  
 

Utomstående prövning? 
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) har en sär-
skild avdelning för försäkringsfrågor. Som privat-
person kan du vända dig till ARN för att får din sak 
prövad. Nämnden behandlar inte alla typer av frågor 
(ex. vållandefrågor vid trafikskador) och inte heller 
tvister där värdet understiger 2 000 kr. Prövningen är 
kostnadsfri.  
Adress: Box 174, 101 23 Stockholm.  
Telefon 08/508 860 00, fax 08/508 860 01.  
Hemsida: www.arn.se. 
Vidare finns möjligheten att få din sak slutligt prövad 
vid allmän domstol. Advokatkostnader kan i sådana 
fall – med undantag för självrisk – ersättas enligt rätts-
skyddsmomentet i din försäkring. 

Vill du ha utomstående råd och anvisningar? 
Kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå. Detta är 
en självständig rådgivningsbyrå som kostnadsfritt kan 
ge råd och upplysningar bl. a vid inträffad skada. 
Byrån är opartisk och helt fristående i förhållande till 
försäkringsbolagen. 
Adress: Karlavägen 108, Box 24215, 
104 51 Stockholm. Tel 08/225 800. Fax 08/248 891.  
Hemsida: www.konsumenternasforsakringsbyra.se   
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Anmäl din skada snarast 
 

Kontakta kontoret: 
Orusts Brandförsäkringsbolag 

Ängsvägen 16, 
473 33 Henån 

Tel :  0304/32500  
Epost: info@obfb.se 

Hemsida: www.obfb.se 
 

När kontoret är stängt: 0703/50 50 55 
 
 
 
 

Vid bostadsohyra 
 

Kontakta Nomor AB 
telefon 031/22 66 50 eller 0522/88550 

eller via internet www.nomor.se  
 

Ange ditt försäkringsnummer vid beställning. 
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