
 

Villahemförsäkring  
 

 

Faktablad för försäkringsprodukt  

Företag: Aktsam en del av Trygg-Hansa Försäkring filial  

Org. nr: 516403-8662. Filial till Tryg Forsikring A/S,  

CVR nr: 24260666, Danmark 

Produkt: Villahemförsäkring 

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Vi är skyldiga enligt lag att tillhandahålla det här faktabladet. Du kan läsa mer om 

försäkringen i för- och efterköpsinformation och i det fullständiga villkoret, som finns på aktsam.se. Du kan också få dem hemskickade 

av vår kundservice. De fullständiga villkoren tillsammans med försäkringsbrevet utgör avtalet mellan dig och oss. 

Vilken typ av försäkring handlar det om?  

Vår villahemförsäkring passar dig som äger ett hus, den omfattar lös egendom, byggnad och tomtmark. 

 
 

 
Var gäller försäkringen? 

✓ Försäkringen gäller inom Norden och i upp till 45 dagar under resor utanför Norden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad ingår i försäkringen? 

Här beskrivs de huvudsakliga risker som försäkringen 
täcker. Se fullständiga villkor för mer information. 
 

✓ Stöld i bostad 

✓ Stöld ur förråds-, bi- och gemensamhets- 

     utrymme till bostad, max 35 000 kr. 

✓ Stöld av medförd egendom, max 35 000 kr. 

✓ Stöld av egendom vid rån, överfall och 

    väskryckning 

✓ Stöld av barnvagn och cykel 

✓ Brand, nedsotning, explosion 

✓ Naturolyckor (storm, hagel, blixt, snötryck) 

✓ När något går sönder (hushållsmaskiner,  

    installationer) 

✓ Läckageskador, bland annat läckage från vatten-  

    och avloppsledning  

✓ Översvämning, bland annat skyfall, stigande sjö 

✓ Skadedjur, bostadsohyra,  

✓ Äkta hussvamp, max 500 000 kr 

✓ Husbock 

✓ Merutgifter, evakueringsboende om  

    bostaden blir obrukbar efter t.ex. brand 

✓ Reseförsäkring, 45 dagar 

✓ Överfall 

✓ Krisförsäkring, 10 behandlingstillfällen för  

    psykisk ohälsa orsakad av skada 

✓ Ansvar, max 5 miljoner kr 

✓ Rättsskydd, max 3 prisbasbelopp. 

 

Tilläggsförsäkringar 

Bostadsrätt 

Allrisk hem, max 35 000 kr 

Resenären 

Golfaren 

Småbåtsförsäkring 

Försäkringsbeloppet är 1 000 000 kr. 
 

 
Vad ingår inte i försäkringen? 

Här beskrivs en sammanfattning av vilka undantagna 

risker som försäkringen har. Se fullständiga villkor för mer 

information.   

x Motorfordon 

x Företagsägd egendom 

x Vatten- och luftfarkoster 

x Egendom som du enligt svensk lag inte har rätt att 

inneha eller använda 

x Byggnader som du inte försäkrat. 

 

 

 
Finns det några begränsningar av vad 

försäkringen täcker? 

Här beskrivs de viktigaste begränsningarna i försäkringen. 

Se fullständiga villkor för mer information.  

 

!  Bostaden ska vara låst när du inte är där 

!  Utanför bostaden finns begränsningar för hur mycket vi 

ersätter   

!  Stöldbegärlig egendom får inte förvaras i till exempel 

källare och vind 

!  Egendom som du har med dig ska hållas under uppsikt, 

så att den inte stjäls, förloras eller skadas 

!  Reseförsäkring gäller inte från och med dag 46. 

!  Reseförsäkringen gäller inte för sjukdom eller olycksfall 

där behandlingsbehov fanns innan avresan 

!  Allrisk hem gäller inte för skador orsakade av husdjur. 

! Det läckande yt -och tätskiktet i bad eller duschrum. 

 



 
Vilka är mina skyldigheter? 

 Lämna alltid korrekta uppgifter när du tecknar försäkring. Till exempel ska alla som är bosatta på adressen anges i 
försäkringsbrevet för att de ska omfattas av försäkringen. 

 Kontrollera att uppgifterna i försäkringsbrevet stämmer. Uppgifterna påverkar din premie och vilken ersättning du får 
om något skulle hända. 

 Informera oss om förändringar. Det kan vara om du till exempel flyttar eller om ni blir fler eller färre i hushållet. 

 Följ alltid lagar, föreskrifter och instruktioner från tillverkare.  

 Följ alltid aktsamhetskraven, som anges i villkoret. Om du inte har följt dessa kan du få mindre eller ingen ersättning 
alls, beroende på hur din oaktsamhet har påverkat skadan. Exempel på att vara aktsam är att alltid låsa ytterdörren 
och regla fönstren till bostaden, när du inte befinner dig i den. 

 
När och hur skall jag betala? 

Försäkringen kan betalas helårsvis, halvårsvis eller månadsvis. 

 
När slutar och börjar försäkringen gälla? 

Du kan meddela oss att du vill avsluta försäkringen när du vill, genom att kontakta vår kundservice. När du har meddelat det 

avslutas försäkringen vid nästa huvudförfallodag. Försäkringen kan avslutas direkt om du inte längre äger den försäkrade 

bostaden. 

 
Hur kan jag säga upp avtalet? 

Du kan meddela oss att du vill avsluta försäkringen när du vill, genom att kontakta vår kundservice. När du har meddelat det 

avslutas försäkringen vid nästa huvudförfallodag. Försäkringen avslutas direkt om du inte längre äger den försäkrade bostaden. 
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