Fritidshusförsäkring
Trygga semesternöjet med vår lösning för fritidshus.

Koppla av med
rätt försäkring.
Ett fritidshus ska vara en källa till avkoppling. Därför är vår
försäkring för fritidshus utformad för att minimera krångel och
bekymmer. I grundutförandet ingår det mesta du behöver för
att ge ditt hus ett bra skydd mot oförutsedda händelser, men
du kan även utöka skyddet till att omfatta båt och problem med
skadedjur. Oavsett vad du väljer är vår rikstäckande skadejour
tillgänglig dygnet runt. Skulle något hända kan du lugnt luta dig
tillbaka och låta oss ta hand om problemet.

Fyra fördelar med
Moderna.
Snabbhet

Vår skadejour har öppet 24 timmar om dygnet.

Enkelhet

Du når oss alltid via telefon eller webb, och kan
få besked och information via SMS.

Pålitlighet

Moderna är en del av Tryg, Nordens
näst största försäkringskoncern.

Anpassa din försäkring.
Vår fritidshusförsäkring består av ett grundskydd för fastigheten, dina tillhörigheter och din person. Dessutom kan du köpa
tilläggsförsäkringar för båt och skadedjur.

Egendomsskydd

Flexibilitet

Som kund har du öppet köp i 30 dagar.

Personskydd

Grundskydd

Grundskydd

• Byggnad och tomt

• Reseskydd

• Lösöre

• Rättsskydd
• Ansvarsförsäkring
• Överfallsskydd

Tilläggsförsäkringar
• Allrisk byggnad
• Småbåtsförsäkring

Utökat grundskydd

• Saneringsförsäkring

• Avbeställningsskydd
• Krisförsäkring

Så köper du din försäkring:
• Kontakta kundservice på 0200-259 259
för att köpa försäkringen, eller diskutera
vilket skydd du behöver.
• Du kan också köpa din försäkring på
www.modernaforsakringar.se

• Betalning sker via faktura eller autogiro.
Väljer du autogiro kan du dela upp din
betalning månadsvis utan avgift.

Villkor i korthet.
Nedan hittar du kortfattad information om hur din försäkring fungerar.
Fullständiga villkor finns att ladda ner på www.modernaforsakringar.se

Var och vem gäller försäkringen?
Försäkringen gäller endast på den försäkrade fastigheten. Försäkringen gäller
för dig som är försäkringstagare. Den gäller även för annan person som är ägare
till den försäkrade fastigheten.
Vad täcker försäkringen?
Försäkringen ersätter skador eller förluster som uppkommer till följd av inbrott,
stöld och skadegörelse. Dessutom ersätts skador som orsakats av brand,
explosion, elfenomen, läckage, naturfenomen och oväder.

Grundskydd
Byggnad och tomt
Försäkringen gäller för byggnad och tomt som anges i försäkringsbrevet och
för det som enligt lag är tillbehör till dessa. Fast inredning som normalt ingår
i byggnad för bostadsändamål omfattas också. Dessutom ingår ledningar,
kulvertar och andra installationer som du äger och som är avsedda för de byggnader som anges i försäkringsbrevet. Bränsle på tomten för uppvärmning av de
byggnader som anges i försäkringsbrevet. Fastmonterad antenn och parabol
för radio och TV omfattas också. Försäkringen gäller fram till förbindelsepunkt
till kommunal eller samägd anläggning. I villa och fritidshus räknas vind, källare, förråd och garage till bostaden om dessa har direkt dörrförbindelse med
bostaden.

Personskydd
Rättsskydd
Vid vissa tvister kan du få ersättning för ombuds- och rättegångskostnader som
inte betalas av samhällets rättshjälp. Rättsskyddet avser händelser i privatlivet.
Ansvarsskydd
Om du krävs på skadestånd utreder vi om du är skadeståndsskyldig enligt gällande skadeståndsrätt. Vi förhandlar för dig och betalar eventuella rättegångsoch skadeståndskostnader.

Tilläggsförsäkringar
Allrisk byggnad från 400 kr/år
Ersätter byggnadsskador av annat slag än vad som omfattas av grundskyddet och
som inträffat plötsligt och oförutsett. Högsta ersättningsbelopp är 75 000 kr.
Småbåtsförsäkring från 200 kr/år
Kan tecknas för båt som är högst 6 m lång, har högst 15 hk motor och/eller 10
kvm segelyta. Högsta ersättningsbelopp är 25 000 kr.
Saneringsförsäkring från 200 kr/år
Ersätter sanering av bostadsbyggnad vid angrepp av myror, getingar, möss, råttor,
och insekter. Gäller utan självrisk.

Lösöre
Försäkringen gäller för lösöre:
• som du äger, hyr eller lånar och som endast är avsett att användas för ditt
privata bruk.
• som du äger och använder i förvärvsverksamhet och som inte omfattas av
annan försäkring.
• kontanter och värdehandlingar, som samlingar av frimärken, mynt och sedlar.

Kombinera och
få 10 % rabatt.
Du vet väl att du även kan köpa bil-, boende- och personförsäkring hos
Moderna? Om du har hemförsäkring hos oss får du dessutom 10 %
rabatt på din båtförsäkring.

Ersättningsbelopp.
Högsta ersättningsbelopp
Lös egendom i den bostad som anges i
försäkringsbrevet

Angivet försäkringsbelopp

Lös egendom på annan plats än den bostad
som anges i försäkringsbrevet.

30 000 kr varav stöldbegärlig
egendom högst 10 000 kr.

För följande slag av egendom är det sammanlagda ersättningsbeloppet
begränsat oavsett var skadan inträffar om inte annat framgår av villkoret

Kontanter

5 000 kr

Stöldbegärlig egendom utanför fritidshusfastigheten

Ersätts ej

Egendom i bil

Ersätts ej

Persondator med kringutrustning och tillbehör

30 000 kr

Radio, TV och apparater för bild- och ljudåtergivning

100 000 kr

Cykel med tillbehör och barnvagn med tillbehör

8 000 kr per cykel och barnvagn med tillbehör

Matvaror i kyl och frys

Sammanlagt 3 000 kr

Tvätt i tvättstuga och maskin

Sammanlagt 5 000 kr

Roddbåt, kanot och segelbräda

10 000 kr

Värdehandlingar, manuskript och ritningar

Sammanlagt 20 000 kr

Mynt-, sedel- och frimärkssamling

Sammanlagt 20 000 kr

Egendom hyrd eller lånad från skola eller landsting

10 000 kr

Lösöre som du äger och använder i din förvärvsverksamhet

5 000 kr

Av- eller omonterade delar till fordon/farkost som inte
kan försäkras genom annan försäkring

5 000 kr

Motordrivet trädgårdsredskap

25 000 kr

Skada på djur

3 000 kr

Golfutrustning

10 000 kr

Garage, brygga eller uthus som du äger på annans mark

30 000 kr

Trädgårdsmöbler

20 000 kr

Byggnad och tomtmark
Byggnad

Fullvärde

Radio, TV-antenn och parabol som är fast monterad utomhus

25 000 kr

Tomtmark

Tomtmarkens dubbla taxeringsvärde

Föremål som finns fast monterade på tomtmarken

150 000 kr

Rättsskydd
Rättsskydd

200 000 kr

Självrisker
Grundsjälvrisk (annan självrisk kan avtalas och anges i försäkringsbrevet)
Särskild självrisk kan förekomma vid vissa skadehändelser. Se ditt försäkringsbrev för mer information.
Lösöre

1 500 kr

Bostadsrätt

3 000 kr

