
VIKTIGT ATT VETA VID KÖP AV VÅR SPECIALFÖRSÄKRING:
 –  Vid förlust av eller skada på försäkrat föremål ska du kunna styrka såväl  

att du äger föremålet som vad det är värt och hur gammalt det är.

–  Skadan måste ha uppstått genom en plötslig och oförutsedd  
yttre händelse, t.ex. vid fickstöld eller olycka, för att täckas av  
försäkringen.

–  Se till att kontrollera det försäkrade värdet då och då, värdet kan  
ändras över tid. Värdera om föremålet om det behövs.

– Cyklar och elektronik ersätts med fasta åldersavdrag. 

–  Smycken äldre än 10 år ersätts med marknads värdet  
d.v.s. inte vad det kostar att köpa nytt i butik.

–  Smycken eller klockor får inte checkas in under resa.

–  Stöldbegärlig egendom får inte förvaras i bil eller biutrymmen  
(förråd/källare som inte är sammanbyggt med bostaden) och tänk på  
att hantera och förvara värdefulla föremål med försiktighet.

–  Mynt, sedlar, medaljer och frimärken till ett värde över 50 000 kr ska förvaras i bankfack, kassavalv, 
värdeskåp eller säkerhetsskåp, om detta inte sker ersätts max 50 000 kr.

–  Föremålet ska ägas eller hyras samt brukas privat för att kunna special försäkras. Kvitto & underlag 
måste vara skrivet på privatpersonen.

VILL DU VETA MER OM VÅR SPECIALFÖRSÄKRING?
På if.se finns fullständiga villkor om vad som ingår i vår Special försäkring.  
Du kan även ringa oss på 0771-655 655 om du har frågor. 
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Behöver dina värdefulla saker 
en specialförsäkring?

Har du värdefulla föremål som du använder utanför din bostad rekommenderar vi 
att du lägger till en Specialförsäkring till din hemförsäkring. Det kan t.ex. vara:

–  Din cykel. Hemförsäkringen ersätter cykel upp till 35 000 kr, men omfattar 
inte Otursskador. Om du tecknar en Specialförsäkring ingår även Otursskador 
och du kan försäkra cykeln till ett högre belopp!

–  Utanför bostaden begränsas ersättningsbeloppen i hemförsäkringen, har 
 du t.ex. smycken eller klocka som är värd mer än 50 000 kr (Hem Extra) eller 
100 000 kr (Stor Hemförsäkring) rekommenderar vi vår specialförsäkring.

–  Sportutrustning – överstiger värdet maxbeloppet vid skada utanför bostaden 
bör en specialförsäkring övervägas.


