Hem- Villahemförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Brookfield Underwriting AB, Sverige, org.nr 556799-5351
Produkt: Hem- Villahemförsäkring ”606 by Hiscox”
Detta dokument är en sammanfattning av villkoren för produkten. Det är ditt försäkringsbrev tillsammans med
de fullständiga försäkringsvillkoren som utgör avtalet mellan oss. De fullständiga försäkringsvillkoren samt föroch efterköpsinformation kan du beställa via e-post kunderservice@brookfield.se eller telefon 08-509 039 32.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Denna försäkring är utformad för att tillgodose behovet hos dig som vill skydda ditt hem, lösöre, samlingar och värdesaker mot förlust
eller skada. Försäkringen innehåller även skydd för dig när du är på resa eller befinner dig utanför bostaden eller om du får kostnader för
ansvars- eller rättsskyddsskador.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Försäkringen omfattar:

















Här ger vi några exempel på vad försäkringen inte omfattar. För
mer information, se de fullständiga försäkringsvillkoren.
Försäkringen gäller inte för:

Brand, blixtnedslag eller explosion
Naturskada
Läckage
Stöld eller stöldförsök
Kollision
Skadegörelse
Glas, underjordiska ledningar och trädgård
Hyresförlust och hyra / ersättningsbostad








Företagsägd egendom
Motorfordon
Vattenfarkoster, luftfarkoster och farkoster
Elektronisk data
Djur
Mark eller vatten

Byte av lås
Inifrån kommande mekaniska / elektriska fel eller avbrott

Finns det några begränsningar i vad
försäkringen täcker?

Ansvar
Rättskydd
Överfall

Nedan ger vi några exempel på begränsningar. För mer
information, se de fullständiga försäkringsvillkoren.

Resa
För villa även skadedjur, husbock samt äkta hussvamp

!
!
!

!

Högsta ersättning för egendom anges i försäkringsbrevet under
avsnitten Byggnad, Lösöre, Konst samt Värdesaker och
personliga tillhörigheter.
Särskilda beloppsbegränsningar finns för avsnitten Byggnad och
Lösöre enligt försäkringsvillkoret. För hyresförlust, hyra /
ersättningsbostad gäller skyddet i max två år.
Högsta ersättning för Ansvar är 30.000.000 kr,
Rättskydd 250.000 kr, Överfall 500.000 kr,
Skadedjur 4.000.000 kr, Husbock 4.000.000 kr och
Hussvamp 4.000.000 kr.
Reseskyddet gäller vid resa under de första 60 dagarna. Högsta
ersättning anges i försäkringsvillkoret, avsnitt Reseskydd.

Var gäller försäkringen?
I hemmet och var som helst i världen, enligt vad som anges i försäkringsbrevet och försäkringsvillkoret.

Vilka är mina skyldigheter?








Du är skyldig att se till att alla uppgifter är korrekta och att du inte har undanhållit några omständigheter.
Du är skyldig att upplysa oss om eventuella ändringar i dina förhållanden.
Du måste så snart som möjligt informera oss om en förlust eller skada.
Du måste meddela oss om hemmet står eller kommer att stå obebott.
Du måste meddela oss innan byggnadsarbeten påbörjas om kostnaden överstiger 2.000.000 kr eller om de
påverkar byggnadens grund eller bärande konstruktion.
Du måste uppvisa normal aktsamhet och uppsikt över din egendom.
Du som tecknat försäkring för husbock och hussvamp måste boka besiktning enligt försäkringsbrevet för att aktivera
skyddet.

När och hur betalar jag?
Försäkringen betalas helårsvis genom betalning till bankgiro.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
I försäkringsbrevet framgår start- och slutdatum för försäkringen.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan säga upp försäkringen genom skriftligt meddelande till oss. Under pågående försäkringsperiod kan försäkringen
endast upphöra i förtid om försäkringsbehovet har upphört. Som konsumentet har du ångerrätt på ditt köp i 14 dagar för köp
som sker uteslutande på distans. Om du inte framställt något krav betalar vi tillbaka eventuell premie som du betalat för en
återstående försäkringsperiod.

