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Vem gäller försäkringen för?
Hemförsäkringen gäller alltid för dig som är försäkringstagare 
samt din maka, make, sambo eller barn om de också är folk-
bokförda och bosatta på den försäkrade adressen.
Om du har barn under 18 år som inte är folkbokförda och 
bosatta på adressen gäller försäkringen under den tid de vistas 
hos dig om ersättning inte kan fås från annan försäkring.

Vad gäller försäkringen för?
Din försäkring gäller för kontanter och värdehandlingar, samt 
för lösöre som du äger, hyr eller lånar och som endast är avsett 
att användas för ditt eget privata bruk. Du får ersättning för 
egendom som du äger och använder i förvärvsverksamhet, 
förutsatt att denna inte omfattas av annan försäkring.

Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och 
utanför hemmet. Hemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar. Ett personligt skydd ingår 
som bland annat kan ge ersättning om du blir sjuk på resan, hamnar i rättstvist eller krävs på skadestånd. 

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller inom Norden och vid resa i hela världen 
under resans första 45 dagar. 

Försäkringens giltighetstid
Din försäkring gäller under den försäkringsperiod som är 
angiven på ditt försäkringsbrev (vanligtvis ett år) och förnyas 
genom att du betalar in premien för den nya perioden vid 
denna periods slut.

Premien
Den premie du betalar för försäkringen är beroende av ett 
antal faktorer som exempelvis din hushållstyp och var i landet 
du bor. Du kan själv påverka premien genom att välja en högre 
självrisk som ger lägre premie och tvärtom. 

Speciellt anpassad för dig som bor i bostadsrätt

Villkorssammanfattning
Hemförsäkring
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Lösöre och egendomsskydd

Om du blir bestulen eller råkar ut för en skada på din  
egendom får du ersättning för din ekonomiska förlust. Försäk-
ringen gäller vid stöld och skadegörelse inne i bostaden eller 
i låst vinds- eller källarförråd. Du kan också få ersättning om 
du blir beslulen utanför bostaden, t.ex. på gymmet, i tvättstu-
gan eller när du är på resa. Om du råkar ut för brand, läckage, 
översvämning eller liknande kan du få ersättning för ditt 
förstörda lösöre. 

Allrisk bostadsrätt

Du kan få ersättning för plötslig och oförutsedd skada på 
bostadsrätten, t.ex. om du råkar tappa något i golvet så att 
golvet skadas. Du får också ersättning för yt- och tätskikt vid 
vattenskada, något som normalt inte ersätts hos de flesta andra 
försäkringsbolag. Högsta ersättningsbelopp är 300 000 kr.  

Resa

Reseskyddet i din försäkring ger ersättning om du t.ex. blir 
bestulen under resan, råkar ut för en olycka eller drabbas av 
sjukdom. Den ersätter även din hemresa om du måste av-
bryta resan på grund av att något allvarligt hänt dig eller dina 
närstående. 
  
Rättsskydd

Du kan få ersättning från försäkringen för ett flertal typer av 
tvister som avser dig som privatperson. 

Ansvar

Om du krävs på skadestånd så ersätter försäkringen utredning 
om ditt ansvar enligt gällande skadeståndsrätt. Vi förhandlar 
för din räkning och betalar eventuella rättegångs- och skade-
ståndskostnader. 

Överfall

Om du blir utsatt för misshandel kan du få ersättning genom 
försäkringen om gärningsmannen är okänd eller inte kan 
betala. 

Avbeställningsskydd

Om du måste ställa in din resa på grund av din eller nära  
anhörigs olycksfall, sjukdom eller skada så ersätter din försäk-
ring kostnader upp till 25 000 kr per person. Du behöver inte 
betala någon självrisk i dessa fall. 

Kris

Om du råkar ut för en traumatisk händelse och behöver psy-
kologhjälp så ersätter försäkringen detta upp till 10 besök.  
Du behöver inte betala någon självrisk. 

Betalskydd

Om du är fullt arbetsför och tillsvidareanställd omfattas du 
automatiskt av ett betalskydd. Det täcker kostnaden för för-
säkringen om du t.ex. blir ofrivilligt arbetslös, arbetsoförmö-
gen eller inlagd på sjukhus. 

• Lösöre
• Egendomsskydd
• Allrisk bostadsrätt

Grundskydd        

• Resa
• Rättsskydd
• Ansvar
• Överfall

• Avbeställningsskydd
• Kris
• Betalskydd

Tilläggsförsäkringar

Egendomsskydd Personskydd

• Bostadsrättstillägg
• Allrisk lösöre (drulle)
• Småbåt

• Fritidsolycksfall
• Allrisk resa
• Utökat betalskydd

Extra förmånligt skydd!
Om du råkar ut för en skada tar vi vid värderingen hän-
syn till vad egendomen kan ha förlorat i värde genom 
ålder, slitage m.m. Det innebär kortfattat att äldre fö-
remål ersätts med vad motsvarande begagnade föremål 
kostar. Åldersavdraget är helt enkelt den del av repa-
rations- eller återställandekostnaden som du själv får 
ersätta. Hos oss har du ett extra förmånligt skydd. Om 
du drabbas av en vattenskada och orsaken finns i annan 
lägenhet/lokal gör vi inga åldersavdrag vid återställandet 
av din bostadsrätt (upp till 50 000 kr per lägenhet).
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Tilläggsförsäkringar
Vill du ytterligare anpassa och utöka skyddet i din försäkring 
kan du lägga till en eller flera av följande tillläggsförsäkringar. 
På ditt försäkringsbrev framgår om du tecknat någon av dessa.

Bostadsrättstillägg

Försäkringen omfattar skador på din bostadsrätt som du är 
ersättningsskyldig för enligt bostadsrättslagen och förening-
ens stadgar. Ersättning lämnas för den del av skadan som inte 
ersätts genom fastighetsägarens försäkring. Ersätter upp till 
fullvärde.

Allrisk lösöre (drulle)

Försäkringen ersätter skador på lösöre som uppkommer 
genom plötslig och oförutsedd händelse och som inte ersätts i 
grundskyddet, ibland kallad ”drulleförsäkring”. Högsta ersätt-
ningsbelopp är 80 000 kr. 

Allrisk resa

Utökar reseskyddet till att även omfatta ersättningsresa, ersätt-
ning vid förseningar, utökat egendomsskydd och psykologhjälp 
vid behov. Dessutom gäller reseförsäkringen helt utan självrisk. 
Högsta ersättningsbelopp är 25 000 kr per person. 

Utökat betalskydd

Du kan få ersättning för kostnader för lån, amorteringar, års-
avgift till bostadsrättsförening etc om du blir ofrivilligt arbets-
lös, arbetsoförmögen eller inlagd på sjukhus. Du kan försäkra 
kostnader upp till ett fast belopp om 5 000 kr eller  
10 000 kr i månaden. 

Fritidsolycksfall

Om du drabbas av en olycka på din fritid ersätter försäkringen 
merkostnader och kostnader för sjukhusvistelser längre än 48h. 
Om du drabbas av invaliditet så lämnas ersättning för detta. 
Försäkringen gäller utan självrisk. 

Småbåt

Försäkringen kan tecknas för mindre båtar (max 6 m lång, 
20 hk motor eller 15 kvm segelyta) och täcker bland annat 
brand, stöld, ansvar och sjöskada. Högsta ersättningsbelopp för 
egendom är 25 000 kr.

Du har även möjlighet att lägga till dessa försäkringar:

Långresa
Ska du resa utanför Norden och vara borta längre än 45 dagar? 
Då kan du förlänga det rese- och egendomsskydd du har i din 
vanliga hemförsäkring genom att teckna vår långreseförsäk-
ring. 

Objekt
Objektsförsäkringen är till för de delar av din lösegendom  
som är lite mer värdefulla och behöver ett särskilt skydd  
– det kan vara en kamera, en klocka, ett musikinstrument  
eller liknande. 

 

1 års villkorsgaranti
Det är viktigt för oss att du är rätt försäkrad och det 
kan ibland vara svårt att veta vad som skiljer olika 
försäkringsbolag åt. Om du drabbas av en skada som 
inte ersätts av vår försäkring, men som skulle ha ersatts 
av ditt tidigare bolags försäkringsvillkor, så ersätter vi 
därför skadan enligt ditt tidigare bolags villkor. Villkors-
garantin gäller under förutsättning att du har tecknat en 
försäkring hos oss med samma omfattning och tillägg 
som du hade hos ditt tidigare försäkringsbolag. Läs mer 
om villkorsgarantin i det fullständiga villkoret.
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Din lösegendom är försäkrad till det belopp som är angivet på ditt försäkringsbrev. Vissa typer av egendom har lägre maximalt 
ersättningsbelopp än detta oavsett var skadan sker. Detta gäller även för vissa skadetyper såsom resa och rättsskydd. Dessa återges 
i listan på denna sida.

Högsta ersättningsbelopp

Egendom       Maxersättning
Egendom utanför bostaden     80 000 kr
- Varav medförd eller förvarad stöldbegärlig egendom   10 000 kr
Kontanter       2 500 kr per försäkrad 
Persondator med tillbehör      25 000 kr
HIFI-utrustning       50 000 kr
Cykel (per cykel inkl. tillbehör)     10 000 kr
Barnvagn (per barnvagn inkl. tillbehör)    15 000 kr
Matvaror i kyl och frys      2 500 kr
Tvätt i stuga och maskin      5 000 kr
Roddbåt, kanot och segelbräda     10 000 kr
Värdehandlingar, manuskript och ritningar    15 000 kr
Mynt-, sedel- och frimärkssamling     15 000 kr
Hyrd eller lånad egendom      15 000 kr
Lösöre som används i förvärvsverksamhet    5 000 kr
Avmonterade delar till fordon som inte täcks av annan försäkring 5 000 kr
Motordrivet trädgårdsredskap     25 000 kr
Skada på djur       5 000 kr
Sportutrustning (ej cykel)      25 000 kr
Garage, brygga eller uthus som du äger på annans mark  20 000 kr
Trädgårdsmöbler       25 000 kr

På resa         Maxersättning
Akut tandvård       5 000 kr per försäkrad 
Outnyttjad resekostnad      10 000 kr per försäkrad
Försenat bagage       2 000 kr per försäkrad
Resestartsskydd       10 000 kr per försäkrad
Naturkatastrof, krig och terrorhandling    10 000 kr per försäkrad

Övriga moment       Maxersättning
Rättsskydd       200 000 kr
Ansvar        5 000 000 kr per försäkringsår
Överfall        500 000 kr
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Om vi inte är överens
Om du inte är nöjd med regleringen av din skada eller han-
teringen av ditt ärende kan du få detta prövat av nedanstående 
nämnder och funktioner.
Vardia klagomålsansvarig (andra ärenden än skador): 
Vardia Försäkring, Klagomålsansvarig, Box 38, 971 02 Luleå
E-post: info@vardia.se
Vardia överprövningsnämnd för skador: 
Vardia Försäkring, Överprövningsnämnden,  
Box 38, 971 02 Luleå
E-post: skador@vardia.se
Allmänna reklamationsnämnden (ARN): 
Box 174, 101 23  Stockholm
Telefon: 08-508 860 00, fax: 08-508 860 01, www.arn.se
Konsumenternas försäkringsbyrå: 
Box 24215, 104 51 Stockholm
Telefon: 0200-22 58 00, fax: 08-24 88 91,  
www.konsumenternas.se

Självrisker
Självrisken är den del av skadekostnaden du själv betalar och den framgår av försäkringsbrevet och villkoret. Om du råkar ut 
för en skada som drabbar flera försäkringar hos oss betalar du bara en självrisk - den högsta. För vissa skadehändelser gäller en 
särskild självrisk. Dessa återges i listan nedan.

Skadeorsak    Självrisk
Grundsjälvrisk     Framgår av ditt försäkringsbrev
Naturskada (ej storm)   10% av skadekostnaden, lägst 10 000 kr 
Rättsskydd    20% av skadekostnaden, lägst grundsjälvrisk   
  

Kontakta oss

Tel: 0920-45 00 45  
Öppet mån-tor 8-21, fre 8-17, lör 10-14 
 
Vardia Försäkring, Box 38, 971 02 Luleå
www.vardia.se

Detta dokument är endast en sammanfattning av dina 
försäkringsvillkor. Vill du veta exakt vad försäkringen gäller 
för kan du läsa det fullständiga villkoret. Villkoret hittar du på 
www.allians.com/bostadsratterna eller beställer via vår kund-
service som du når på tfn. 0920-45 00 45.

Försäkringen är framtagen i samarbete med Vardia Försäkring.  
Försäkringsgivare är Vardia Insurance GroupASA, org.nr. 994 288 962.  
Styrelsens säte – Oslo, Norge. www.vardia.com


