Försäkring för Hem
Faktablad för försäkringsprodukt

Företag: Sensor Försäkring Norden AB, org. nr. 559056-6500

Produkt: Hem

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Du kan läsa mer i för- och efterköpsinformationen och i det fullständiga villkoret, som
finns på sensorforsakring.se. Du kan också få villkoren hemskickade av vår kundservice.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Hemförsäkringen gäller för dig som privatperson och för din lösegendom. Försäkringen är anpassad för dig som bor i en hyres- eller
bostadsrätt. Bor du i en bostadsrätt och inte har en kollektiv bostadsrättsförsäkring via föreningen kan du teckna försäkringen som tillägg.

Vad ingår i försäkringen?
Stöld och skadegörelse

Vad ingår inte i försäkringen?

Brand och explosion

Här ger vi några exempel på vad försäkringen inte
omfattar. För mer information, se försäkringsvillkoren.

Läckageskada

Försäkringen gäller inte för:

Översvämning, storm, hagel och snötryck
Annan naturskada
Skada orsakad av vilda djur
Skada på hushållsmaskin m.m.
Merutgifter
Reseskydd
Överfallsskydd
Ansvarsförsäkring
Rättsskyddsförsäkring

Tilläggsförsäkringar
Hemplus
Avbeställningsskydd
Resplus

skada som har samband med krig eller
krigsliknande händelser, terrorhandling,
atomkärnprocess, dammgenombrott eller som kan
uppstå p g a force majeure
för skada som leverantör eller annan ansvarar för
enligt lag, garanti eller liknande åtagande
motordrivet fordon, husvagn, annat släpfordon,
terrängsläp eller efterfordon
flygplan, andra luftfartyg svävare eller hydrokopter
tillbehör eller delar till de fordon och farkoster som
undantagits
egendom som du enligt svensk lag inte har rätt att
inneha eller använda
utradering eller annan förlust av lagrad
datainformation

Husplus
Fritidsolycksfall
Bostadsrätt plus
Småbåt
Identitetsskydd

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?
Nedan följer några av begränsningarna i försäkringen.
Försäkringen gäller inte för lösegendom över det
belopp som anges på försäkringsbeviset
Försäkringen ersätter inte över 50 000 kr för
lösegendom på annan plats än i bostaden
Reseskyddet gäller inte efter de första 45 dagarna
av resan
Ansvarsförsäkringen ersätter inte över 5 000 000 kr
Rättsskyddsförsäkringen ersätter maximalt 250 000
kr.

Var gäller försäkringen?

Hemförsäkringen gäller inom Norden. Med försäkrad bostad menas försäkringsstället på den adress som anges i
försäkringsbeviset. Vid resa utanför Norden gäller försäkringen i 45 dagar.

Vilka är mina skyldigheter?

• När du tecknar försäkringen så är du skyldig att lämna riktiga och fullständiga uppgifter. Om uppgifterna som ligger till
grund för försäkringen ändras eller är felaktiga måste du anmäla det till oss.
• Du måste ta väl hand om din egendom.
• Försäkringen innehåller krav (säkerhetsföreskrifter) på hur du ska agera för att undvika alla typer av skadehändelser. Om du
inte följer säkerhetsföreskrifterna kan ersättningen sättas ned eller helt utebli.
• Om en skada inträffar ska du anmäla skadan till oss så snart som möjligt.

När och hur ska jag betala?

När du tecknat en ny försäkring ska du betala den senast 14 dagar från det att vi har skickat premiekravet till dig. Vid förnyelse
av försäkringen har du en månad från aviseringsdagen på dig att betala premien. Du kan välja att betala din försäkring helårs-,
halvårs- eller månadsvis. Månadsbetalning sker via autogiro. Om premien inte betalas i rätt tid säger vi upp försäkringen
skriftligen att upphöra 14 dagar därefter. Om du betalar inom dessa 14 dagar fortsätter försäkringen att gälla.

När börjar och slutar försäkringen gälla?

Försäkringen börjar gälla från och med den dag som anges i försäkringsbrevet. Tecknar du försäkringen samma dag som den
ska börja gälla, gäller den från det klockslag då du tecknade den. Försäkringen gäller året runt. Försäkringstiden är normalt ett
år.

Hur kan jag säga upp avtalet?

Du kan när som helst, oavsett orsak, säga upp försäkringen till försäkringstidens slut. Du har rätt att säga upp försäkringen i
förtid om ditt försäkringsbehov har upphört, t ex om du har sålt bostaden.

