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Oktober 2018
Det här är en sammanfattning av vad vår försäkring för husvagn och släpvagn omfattar. Försäkringen
innehåller också viktiga begränsningar. Dessa framgår under rubriken ”Viktiga begränsningar i försäkringen
för husvagn och släpvagn”. Du har rätt att få denna information innan du köper försäkringen och det
är därför viktigt att du läser den tillsammans med offerten för att få en tydlig bild av försäkringens omfattning.
Spara också gärna detta dokument. De fullständiga villkoren hittar du på if.se. Du kan också beställa dem genom
att kontakta vår kundservice. Skador ersätts alltid enligt de fullständiga villkoren.

VÄLJ OMFATTNING EFTER DITT BEHOV
Grunden i försäkringen är en så kallad halvförsäkring. Om du lägger till vagnskada får du en helförsäkring.
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VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR?

stöld

Försäkringen gäller för dig som är ägare och huvudsakliga
brukare av hus- eller släpvagnen.

Ersättning om din hus- eller släpvagn stjäls och för skador
efter inbrott eller stöldförsök samt kristerapi som direkt
följd av rån av fordon eller fordonsnyckel.

VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?

glas

Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det
s.k. gröna kort-systemet. Försäkringen (exklusive trafikförskringen) gäller dock inte i Iran, Marocko och Tunisien.

VAD ÄR FÖRSÄKRAT?
Försäkringen omfattar själva hus- eller släpvagnen och utrustning som kan anses som normal för hus- och släpvagnar.
Stereo-, tele- och annan elektronisk utrustning omfattas av
husvagnförsäkringen om den är fast monterad. Personligt
lösöre avsett för privat bruk som förvaras i husvagnen ersätts
upp till 50 000 kr, dock inte pengar. Avmonterad utrustning
som t.ex. säsongshjul till hus- och släpvagn ingår också.
HALVFÖRSÄKRING

Halvförsäkringen omfattar följande skadehändelser.
brand

Ersättning för skador på hus- eller släpvagn efter brand,
blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar
genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Betalar reparation eller byte av glasrutor som krossas eller
spräcks på husvagnen.
feltankning

För husvagn vilken är högst 15 år ingår ersättning för feltankning. Ersättning lämnas för nödvändig kostnad för rengöring om fel medel jämfört med fabrikantens anvisningar
har tillförts husvagnens tank eller behållare.
rättsskydd

Betalar ombuds- och rättegångskostnader upp till 250 000
kr vid tvister kopplat till ditt hus- eller släpvagnsinnehav.
SEMESTERAVBROTT

Om du har dragbilen försäkrad i If och råkar ut för en
ersättningsbar skada på din husvagn, som tvingar dig till ett
avbrott i den påbörjade semesterresan, får du ersättning för
hyreskostnad av husvagn med 80 % för standardutrustad
husvagn av motsvarande storlek. Du kan i stället välja kontantersättning med 500 kr per dag.
HELFÖRSÄKRING

Helförsäkring består av halvförsäkring och vagnskada.
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vagnskada

Vagnskada ersätter skador på din hus- eller släpvagn om
du krockar, råkar ut för skadegörelse eller om oberäknat
läckage från boutrymmets tank- eller ledningssystem orsakar skada på husvagnen. Vagnskada ersätter också skador
genom andra yttre olyckshändelser, t.ex. om ett träd blåser
ner på hus- eller släpvagnen.

ENKELT ATT BETALA
Du väljer själv det betalningssätt och det intervall som passar dig bäst; helår, halvår eller månadsvis.
Vid val av betalning med pappersfaktura tillkommer en fakturaavgift på 25 kr per faktura. Ingen fakturaavgift tillkommer när du betalar med e-faktura till din internetbank eller
via Autogiro.

VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGEN FÖR HUSVAGN OCH SLÄPVAGN
I försäkringen finns olika begränsningar. Det finns t.ex. villkor som innebär att försäkringen inte gäller i vissa situationer
och det finns villkor om s.k. säkerhetsföreskrifter – dvs. anvisningar som talar om hur du ska bete dig för att minska risken för skada. Om säkerhetsföreskrifter inte följs kan ersättningen vid skada minskas med ett särskilt avdrag. Du kan
läsa mer om vilka säkerhetsföreskrifter som gäller för respektive skadehändelse genom att läsa de fullständiga försäkringsvillkoren på if.se. Här nedan finner du några av de viktigaste
av dessa olika former av begränsningar i försäkringen.
ALLMÄNNA BEGRÄNSNINGAR:

• Om föraren av dragbilen saknar det körkort som krävs.
• Om föraren av dragbilen gör sig skyldig till rattfylleri.
•	Om hus- eller släpvagnen har hyrts ut eller lånats ut mot
betalning lämnas som regel ingen ersättning.
•	Om hus- eller släpvagnen används trots att den har körförbud.
•	Om hus- eller släpvagnen varit utomlands i mer än 182
dagar under de senaste 12 månaderna när skadan inträffar, lämnas som regel ingen ersättning.
•	Så kallade mobila uterum omfattas inte av försäkringen,
men kan tilläggsförsäkras genom ett prispåslag.
SPECIFIKA BEGRÄNSNINGAR
begränsning vid glasskada

Glasförsäkringen ersätter inte skada vid trafikolycka, annan
yttre olyckshändelse eller skadegörelse.
begränsningar vid stöld

•	Försäkringen gäller inte för skada orsakad av någon i ditt
hushåll och inte heller vid olovligt brukande.
•	Ersättning för följande lösöre lämnas endast om skadan
skett under resa utom hemorten och husvagnen inte
lämnats obebodd mer än ett dygn: smycken, pälsverk,
kamera, kikare, radio, TV, media- och CD-spelare, dator,
telefon, vin och sprit.
•	När hus- eller släpvagnen lämnas ska den vara låst med
ett godkänt s.k. dragskolås.
begränsning vid rättsskydd

Försäkringen gäller inte för brottmål och ersätter inte merkostnad som uppstår genom att du anlitar flera ombud, byter
ombud eller anlitar ombud på annan ort än din bostadsort.
begränsningar vid vagnskada

•	Om det finns brister på hus- eller släpvagnens lagstadgade
däck gäller försäkringen med en extra självrisk på 10 %
av skadekostnaden lägst 5 000 kr.
•	Om skada orsakas av köld.
• På tank och rörledningar i samband med vattenskada.
• Gäller inte vid stöld eller olovligt brukande.

SÅ HÄR BERÄKNAS PRISET PÅ DIN FÖRSÄKRING
Priset på din försäkring beror bland annat på hus- eller
släpvagnens ålder och totalvikt. Husvagnspriset påverkas
också av var du bor.

NÄR DU KÖPT FÖRSÄKRINGEN
Så fort köpet är klart skickar vi försäkringsbrevet och övriga
handlingar till dig. Tänk på att du måste kontrollera att
uppgifterna i försäkringsbrevet är rätt. Försäkringen gäller
för 1 år i taget men förnyas automatiskt och i god tid.

PERSONUPPGIFTER
If behandlar våra kunders personuppgifter i enlighet med
tillämplig försäkrings- och dataskyddslagstiftning. Mer
information om behandling av personuppgifter finns på
if.se.

INFORMATION OM FÖRSÄKRINGSGIVAREN
Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org
nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771-655
655. Försäkringsgivaren är registrerad hos Bolagsverket
och står under svenska Finansinspektionens tillsyn
(Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm,
08-408 980 00, finansinspektionen@fi.se, fi.se). If
står även under Konsumentverkets tillsyn vad gäller
marknadsföring och reklam (Konsumentverket, Box 48,
651 02 Karlstad, 0771-42 33 00, konsumentverket@
konsumentverket.se, konsumentverket.se).
If tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i lagen
om försäkringsdistribution.
Ifs anställda, som säljer försäkring, erhåller en fast
månadslön oavsett antalet sålda försäkringar. I de fall rörlig
ersättning erhålls grundar den sig endast till mindre del på
kvantitativa kriterier. Vill du veta mer kontakta oss if.se.

OM VI INTE KOMMER ÖVERENS
Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett
samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella
missförstånd kan klaras upp.
IFS KUNDOMBUDSMAN

Är du fortfarande inte nöjd kan du inom 6 månader från
Ifs beslut vända dig till Kundombudsmannen som utan
kostnad prövar de flesta ärenden.
ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN (ARN)

Du kan också i de flesta ärenden vända dig till ARNs särskilda avdelning för försäkringsfrågor.
SVENSK FÖRSÄKRINGS NÄMND FÖR RÄTTSSKYDDSFRÅGOR

Hit kan du vända dig om du om du vill överklaga ett beslut
som gäller din rättsskyddsförsäkring.
DOMSTOL

Liksom vid andra tvister kan du också vända dig till domstol.

KONSUMENTVÄGLEDNING

För råd och hjälp kan du kontakta Konsumentverkets
upplysningstjänst på hallakonsument.se, din kommunala konsumentvägledare eller Konsumenternas
Försäkringsbyrå på konsumenternas.se.

Råd och hjälp vid köp
Är det något skydd som är särskilt viktigt för dig eller vill du veta mer om vår försäkring för husvagn och släpvagn? Då är
du välkommen att ringa oss på 0771-655 655. För ytterligare råd och hjälp kan du också vända dig till Konsumentverkets
upplysningstjänst på hallakonsument.se, din kommunala konsumentvägledare eller till Konsumenternas Försäkringsbyrå
på konsumenternas.se. Du kan även läsa mer, beräkna pris och köpa försäkringen direkt på if.se.

