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Vem gäller försäkringen för?
Försäkringen gäller för privatägd husvagn och avser endast ditt 
ekonomiska intresse som försäkringstagare. Det innebär att 
försäkringen inte gäller om försäkringstagaren och den faktiska 
ägaren till husvagnen är olika personer. 

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i de flesta europeiska länder och i ett antal 
länder utanför Europa genom det så kallade gröna kort-systemet. 

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. Försäkringen upphör automatiskt om du säljer husvagnen. 

Premien
Den premie du betalar för försäkringen är beroende av ett antal 
faktorer som; din ålder, var i landet du bor och hur du parkerar din 
husvagn.  
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En husvagnförsäkring kan tecknas i två olika nivåer: halvförsäkring 
(som innehåller egendomsskydd) samt helförsäkring (som 
innehåller egendomsskydd och vagnskada). Dragfordonets 
trafikförsäkring gäller även för husvagnen. Vid skada tar vi hänsyn 
till vad husvagnen eller utrustningen förlorat i värde på grund av 
ålder och slitage. 

Egendomsskydd (delkasko)
Om du har tecknat en halv- eller helförsäkring ingår momenten 
brand, stöld, räddning, glas, avbrottsersättning, särskilt skydd och 
rättsskydd, gemensamt kallade ”delkasko”. Dessutom ingår per-
sonliga tillhörigheter som du förvarar i husvagnen. 

Brand
Det här försäkringsmomentet ersätter skada orsakad av explo-
sion, åska, brand eller kortslutning i kablar och ledningar. Du får 
dock ingen ersättning för skador genom explosion eller brand i 
däck, slangar och ljuddämpare, skador eller följdskador orsakade 
genom korrosion, köld eller väta samt skada på elektrisk motor 
som orsakats av brand eller kortslutning.

Glas
Försäkringsmomentet ersätter vindruta, sidoruta eller bakruta 
som spräckts eller krossats. Du får ingen ersättning för skada på 
glastak eller andra glasdetaljer som till exempel lyktglas.

Räddning
Har du din bil försäkrad hos oss gäller momentet Räddning även 
för husvagnen.  

Betalskydd
Om du är fullt arbetsför och tillsvidareanställd omfattas du auto-
matiskt av vårt Betalskydd, som täcker kostnaden för försäkringen 
om du till exempel blir ofrivilligt arbetslös eller arbetsoförmögen. 
Betalskyddet ersätter kostnaden för hela försäkringspremien om 
du skulle bli ofrivilligt arbetslös, läggas in på sjukhus, drabbas av 
arbetsoförmåga eller avlida. Du får inte ersättning för skada som 
inträffar, eller kostnader som uppstår, under kvalificeringstiden 
(30 dagar från försäkringens begynnelsedag avseende arbetso-
förmåga och sjukhusvistelse och 120 dagar avseende ofrivillig 
arbetslöshet).

Stöld
Försäkringsmomentet ersätter stöld eller tillgrepp av husvagnen, 
stöld av personliga tillhörigheter och tillbehör till husvagnen och 
skador på husvagnen i samband med dessa händelser. Du får 
dock ingen ersättning om någon som har tillgång till husvagnen 
stjäl eller använder den utan lov, eller om någon som fått lov att 
använda husvagnen inte lämnar tillbaka den. Du får heller ingen 
ersättning för cd-skivor, mp3-spelare samt tillbehör som kan 
användas även utanför husvagnen. Personliga tillhörigheter som 
inte är inlåsta i husvagnen, värdehandlingar, andra fordon eller 
vattenfarkoster, stöldbegärlig egendom som förvaras i husvagnen 
när du inte är på resa och personliga tillhörigheter som kan ersät-
tas genom en hemförsäkring ersätts inte heller.

Reseavbrott
Du kan få ersättning för avbruten resa i högst 21 dagar om du 
drabbas av en skada som ersätts av din halv- eller helförsäkring 
och både husvagnen och dragbilen är försäkrade i Vardia. Ersätt-
ningen är 500 kr per dag. Om dragbilen har Vardias Assistans-
försäkring så gäller den även för husvagnen, dvs du behöver inte 
betala någon självrisk på bärgningen. Du kan också få ersättning 
för övernattningskostnader i upp till tre nätter.

Omfattning

Översikt -Husvagnförsäkringen

• Brand
• Glas
• Stöld
• Räddning
• Betalskydd
• Särskilt skydd
• Reseavbrott
• Rättsskydd

HALVFÖRSÄKRING
HELFÖRSÄKRING

I denna villkorssammanfattning ser du vad som ersätts 
och inte. Exakt vad försäkringen gäller för kan du läsa i 
det fullständiga villkoret som du hittar på allians.com/
polisforbundet eller beställer via vår kundservice på 
020-40 41 41.
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Rättsskydd
Försäkringsmomentet ersätter advokat- och ombudskostnader 
vid tvist som uppstår vid till exempel trafikolycka, köp, försäljning 
eller reparation av din husvagn. Om du förlorar tvisten ersätter vi 
även motpartens kostnader. Tvisten ska kunna prövas av allmän 
domstol. Vi ersätter inte tvister under ett halvt prisbasbelopp 
(småmål) eller grupptalan. 

Särskilt skydd för husvagn
Har du ditt boende försäkrat hos oss ersätter försäkringen viss 
personlig lösegendom som du förvarar i husvagnen och som 
skadas i samband med ersättningsbar brand-, glas-, stöld-, eller 
vagnskada. Dessutom omfattas vattenskada och skadestånd 
(ansvar) för dig som ägare till husvagnen. Du får inte ersättning 
för skada på rör eller skada som orsakats av köld eller fukt.

Egendom       Maxersättning
Fast monterad ljud- och bildutrustning (ej fabriksmonterad)  15 000 kr
Fast monterad ljud- och bildutrustning (fabriksmonterad)  Ingen begränsning
Hjul och fälgar       20 000 kr 
Rättsskydd       150 000 kr
Personliga tillhörigheter      50 000 kr

Ersättningsbelopp
Ersättningen för viss typ av egendom är begränsad. Nedan följer en sammanfattning av begränsningarna.

Vagnskada
Försäkringsmomentet ingår i Helförsäkring och ersätter skador 
på husvagnen genom trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre 
olyckshändelse. Du kan inte få ersättning för skada genom fukt, 
väta, köld, rost eller frätning.

Självrisker 
Självrisken är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Den framgår av försäkringsbrevet och villkoret. Du kan välja mellan olika 
nivåer på självrisken, en högre självrisk ger en lägre försäkringspremie och vice versa. 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 anges i det 
fullständiga villkoret eller i listan nedan.

Skadeorsak       Självrisk
Rättsskydd       20 % av skadekostnaden, lägst grundsjälvrisk 

Skada då förare saknar körkort, kört rattfull eller orsakat skadan  
genom uppsåt eller grov vårdslöshet      10 % av pbb 
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Om vi inte är överens
Om du inte är nöjd med regleringen av din skada eller hanter-
ingen 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: klagomal@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, arn.se
Konsumenternas försäkringsbyrå: 
Box 24215, 104 51 Stockholm
Telefon: 0200-22 58 00, konsumenternas.se

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är Vardia Insurance Group ASA, org.nr. 994 
288 962. Styrelsens säte – Oslo, Norge, vardia.com

020-40 41 41 
Öppet mån-tor 8-21, fre 8-17, lör 10-14

Skadejour: 08-50 11 21 50
Öppet alla dagar, dygnet runt 
 
Vardia Försäkring, Box 38, 971 02 Luleå
allians.com/polisforbundet

Kontakta oss

Försäkringen är framtagen i samarbete med Allians Försäkringsmäklare och Polisförbundet. Detta dokument är 
endast en sammanfattning av dina försäkringsvillkor. Fullständiga villkor kan du beställa av kundservice eller ladda 
ner på allians.com/polisforbundet

http://www.allians.com/polisforbundet
http://www.allians.com/polisforbundet

