
Försäkring för Fritidshus
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, org nr 516407-0384
Produkt: M Försäkring - Fritidshus

Detta produktfaktablad ger en kortfattad beskrivning av försäkringen. Produktfaktabladet är inte en fullständig beskrivning 
av vad försäkringen täcker och inte täcker och tar inte hänsyn till dina individuella anpassningar. Det är ditt försäkringsbrev 
tillsammans med de fullständiga försäkringsvillkoren som utgör avtalet mellan oss. 

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Fritidshusförsäkringen är anpassad för dig som äger ett fritidshus. Försäkringen kan tecknas av dig som privatperson och 
omfattar byggnader och tomtmark men det är även möjligt att försäkra den lösegendom som förvaras i fritidshuset. Vår 
fritidshusförsäkring kan köpas i två olika paket; Lagom och Plus.

Vad ingår i försäkringen? Vad ingår inte i försäkringen?

  

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

Pengar och värdehandlingar.

Mynt-, sedel- och frimärkssamling.

Brygga och uthus på annans mark.

Konstnärlig utsmyckning på byggnad

Konstnärlig utsmyckning utomhus såsom 
statyer och skulpturer

Egendom och utrustning som tillhör  
vindkraftverk.

Vatten, grundvatten, vattentäkt,  
vattendrag, sjö eller annat vattenområde.

Motordrivet fordon, husvagn eller annat 
släpfordon, vatten eller luftfarkost.

Egendom som du enligt svensk lag inte har 
rätt att inneha eller använda.

  
  

  

  

Lagom
Stöld och skadegörelse
Brand och liknande
Läckage, Översvämning
Dammbrott, Storm, hagel och snötryck
Övriga naturskador
Skada på installationer och hushållsmaskiner
Livsmedel i kyl och frys
Trafikskada
Skada på glasrutor
Skada orsakad av vilda djur
Skadedjur
Hus under uppförande, om- eller tillbyggnad
Obrukbar bostad
Skada på byggnad vid akut sjukdom eller 
olycksfall
Ansvars- och rättsskyddsförsäkring
Krisförsäkring

Plus
Utöver Lagom ingår även:
Allrisk byggnad
Ytskikt och tätskikt
Minskat åldersavdrag
Utökat läckageskydd
Fritidshus Lösöre Plus

Tilläggsförsäkringar
Småbåtsförsäkring

  
  

  

  



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 (aktsamhetskrav) på hur du ska agera för att undvika alla typer av  
skadehändelser. Om du inte följer aktsamhetskraven 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 30 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- eller halvårsvis via autogiro eller faktura. Med autogiro kan du även välja  
månadsbetalning. 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.

Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?
Nedan ger vi några exempel på begränsningar. För mer informationer se försäkringsvillkoren samt  
försäkringsbrevet.

Försäkringen gäller i fritidshuset upp till i försäkringsbrevet angivet belopp för lösegendom.

Högsta ersättningsbelopp för smycken och armbandsur, sammanlagt 100 000 kr (200 000 kr för dig med Plus).

Ansvarsförsäkringen gäller endast för dig som ägare till den försäkrade fritidsfastigheten och maxersättningen är 
5 000 000 kr

Rättsskyddsförsäkringen gäller endast dig i egenskap av ägare till det försäkrade fritidshuset och ersätter  
ombudskostnader upp till 250 000 kr

Högsta ersättningsbelopp vid skada på tomtmark är 200 000 kr. 

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller inom fritidshusfastigheten. 


