
 

Husvagn- och släpförsäkring 
 

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: Motorfordonsförsäkring 

Det här är ett faktablad av försäkringen. Du kan läsa mer i för- och efterköpsinformation och i det fullständiga villkoret, 

som finns på aktsam.se. Du kan också få dem hemskickade av vår kundservice. Den omfattning som du har valt framgår 

av ditt försäkringsbrev, som tillsammans med villkoren utgör avtalet mellan dig och oss.  

Vilken typ av försäkring handlar det om?  

Försäkringen gäller för husvagnar och lätta släpvagnar. Du kan välja mellan halv och helförsäkring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad ingår i försäkringen? 

Här beskrivs de huvudsakliga risker som försäkringen 

täcker. Se fullständiga villkor för mer information.  

 
Halvförsäkring 

✓ Brand 

Ersättning för skador som orsakas av brand, blixtnedslag 

eller explosion. 

✓ Glasrutor 

Ersättning för vind-, sido- eller bakrutor som spräcks eller 

krossas. 

✓ Stöld och inbrott 

Ersättning vid stöld, tillgrep och rån.  

✓ Rättsskydd 

Högsta ersättningsbelopp är tre prisbasbelopp inklusive 

moms. 

✓ Ansvar (gäller husvagn) 

Ersättning för annans egendom vid skada som inte är till 

följd av trafik. 

✓ Reseavbrott (gäller husvagn) 

Ersätter 200 kr per dygn eller 75% av hyreskostnaden av 

en storleksmässigt likvärdig vagn under förutsättning att 

även dragbilen är försäkrad hos Aktsam. Gäller upp till 45 

dagar vid skada som förhindrar fortsatt färd under 

planerad resa. 

 
Helförsäkring (halvförsäkringen ingår) 

✓ Vagnskada 

Ersätter skador på ditt eget fordon vid exempelvis 

trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse av tredje man eller 

annan yttre olyckshändelse. 

 

 

 
Vad ingår inte i försäkringen? 

Här beskrivs en sammanfattning av vilka undantagna 

risker som försäkringen har. Se fullständiga villkor för mer 

information.   

x Inventarier som hör till rörelse eller annan 

förvärvsverksamhet. 

x Kontanter och värdehandlingar. 

 
Finns det några begränsningar av vad 

försäkringen täcker?  

Här beskrivs de viktigaste begränsningarna i försäkringen. 

Se fullständiga villkor för mer information.  

! Försäkringen gäller endast om du är fordonets verklige 

civilrättslige ägare och huvudsakliga brukare. 

! Du får ingen ersättning om du får en skada på fordonet 

när du kör inom ett inhägnat tävlingsområde eller på en 

allmän väg under tävlingsliknande former. Till exempel 

street race. 

! Stöld – ersätter inte om någon som har fått lov att 

använda fordonet inte lämnar tillbaka den, eller om någon 

i ditt hushåll stjäl fordonet. 

! Rättsskydd - Rättsskyddet gäller inte för tvister om 

belopp som är mindre än ett halvt prisbasbelopp eller för 

grupptalan. 

! Ansvar – Ersätter inte skador på din eller din familjs 

egendom eller skador som ersätts av trafikförsäkringen. 

! Reseavbrott – Gäller för outnyttjade dagar av en 

planerad och pågående resa vid skada som förhindrar 

fortsatt färd. 

! Vagnskada - ersätter inte skador som orsakats av köld, 

väta, fukt, rost eller frätning.  

 
 

 
Var gäller försäkringen? 

✓ Försäkringen gäller för dig och ditt fordon i de flesta länder i Europa och i ett antal icke-europeiska länder vid Medelhavet. 

Den fungerar på samma sätt i dessa länder som den gör i Sverige. På Trafikförsäkringsföreningens webbplats tff.se ser du i 

vilka länder försäkringen gäller.  
 



 
Vilka är mina skyldigheter? 

Uppgifterna i ditt försäkringsbrev gäller för försäkringen. De bestämmer din premie och vilken ersättning du får om något skulle 

hända. Det är därför viktigt att du kontrollerar att de stämmer och informerar oss om något ändras. Till exempel om du kör mer 

än du har angett tidigare. Följ alltid våra aktsamhetskrav. Om du inte har följt våra aktsamhetskrav kan du få mindre eller ingen 

ersättning alls om något händer, beroende på hur din oaktsamhet har påverkat skadan. Alla aktsamhetskrav finns i 

försäkringens villkor. Här är några av dem: 

— Lås alltid fordonet när du lämnar den. Husvagn och släp ska vara låst med kullås som är godkänt av SSF, Svenska 

Stöldskyddsföreningen. Förvara nycklarna på ett säkert sätt och inte i närheten av fordonet. 

—  Följ tillverkarens anvisningar om skötsel och underhåll och se till att service utförs av en fackman.  

—  Föraren måste ha giltigt körkort och får inte vara påverkad av alkohol eller annan drog på ett sätt som är straffbart enligt lag. 
 
 

 
När och hur skall jag betala? 

Första premien ska betalas inom 14 dagar från att vi har skickat krav på premie. Försäkringen kan betalas hel- eller halvårsvis 
alternativt månadsvis  
 

 
När slutar och börjar försäkringen gälla? 

Försäkringen gäller från den dag du tecknar försäkringen, eller från den dag framåt i tiden som du vill att försäkringen ska gälla 

från. Försäkringen gäller normalt ett år i taget, och förnyas genom att du betalar premien för den nya perioden. 

 

 
Hur kan jag säga upp avtalet? 

Du kan säga upp försäkringen när som helst under försäkringsperioden, den avslutas då vid nästa huvudförfallodag. Om du 

däremot inte längre äger det du har försäkrat kan du avsluta försäkringen direkt. 
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