Gjensidiges Hemförsäkring
Vi har tagit fram en hemförsäkring
som skapar perfekt trygghet för dig
som bor i lägenhet.

I försäkringen ingår bl.a
• Ersättning vid stöld av egendom ur bil samt skadegörelse
på egendom i bilen i samband med stöld.
• Låga självrisker
• Professionell och personlig rådgivning
• En bra grundläggande reseförsäkring
• Samtalsterapi i samband med överfall, rån, inbrott eller
brand.

Så här fungerar din försäkring
Vi har som mål att erbjuda våra kunder den absolut bästa
hemförsäkringen med hänsyn till deras behov. Vi vill också
göra det enkelt för dig att välja hur du ska sätta samman din
försäkring.

Så tecknar du din försäkring
Kontakta vår kundtjänst på telefon 0771-326 326. Du kan
även besöka oss på vår hemsida www.gjensidige.se
Där kan du beräkna pris och teckna försäkring.
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Upp till

15 %

i kombinationsrabatt

Gjensidiges Hemförsäkring
Kort om försäkringens innehåll
Försäkringsgivare

När försäkringen gäller

Gjensidige är en filial till Gjensidige Forsikring ASA med
huvudkontor och säte i Oslo, Norge. Den svenska filialen har
sitt huvudkontor i Stockholm.

Försäkringen gäller från och med den dag som anges i
försäkringsbrevet. Tecknas försäkringen samma dag som den
ska träda i kraft gäller den från och med det klockslag då den
tecknades. Observera dock att tilläggsförsäkring som tecknas
under pågående avtalstid gäller först från dagen efter tecknande.

Vem gäller försäkringen för
Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare. Dessutom
gäller den för de hushållsmedlemmar som har samma bostad
och folkbokföringsadress som du.

Var gäller försäkringen
Försäkringen gäller inom Norden och vid resa i hela världen
under resans första 45 dagar.

Vem kontaktar du när skada inträffar
Skada ska anmälas till Gjensidige så snart som möjligt.
Eventuell stöld, skadegörelse eller inbrott ska polisanmälas och
polisintyg skickas till oss.
Du kan anmäla din skada snabbt och enkelt på telefon
0771-326 326.

Grundförsäkring

Tilläggsförsäkringar

Egendomsskydd
Ansvarsförsäkring
Rättsskydd
Överfallskydd
Krisförsäkring
Merutgifter
Reseskydd
Allriskförsäkring

Tillägg

ResXtra

Tillägg

Fritidsolycksfall

Tillägg

Bostadsrättsförsäkring

Tillägg

SmåbåtsXtra

Tillägg

GolfXtra

Tillägg

Sida 2

Gjensidiges Hemförsäkring

Kort om försäkringens innehåll - fortsättning
Egendomsskydd
Grundskydd
Försäkringen gäller för
lösöre som du äger, hyr eller lånar av privatperson och som
endast är avsett för att användas för ditt privata bruk.

Stöld och skadegörelse
Omfattar stöld och skada på egendom t ex om du blir bestulen
på medförd egendom eller rånad utanför din bostad.

Brand
Ersätter skada av eld som kommit lös, explosion samt blixtnedslag. Dock ej skada orsakad av sot från levande ljus.

Läckage
Ersätter skada av vätska eller ånga som oberäknat strömmat
ut från ledningssystem eller anordning ansluten till sådant
system.

Merutgifter vid egendomsskada
Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga merutgifter för
kost, logi, magasinering och telefon vid ersättningsbar
skadehändelse.

Personskydd
Grundskydd
Rättsskydd
Vid vissa tvister kan du få ersättning för ombuds- och rättegångskostnader.

Privatansvar
Försäkringen gäller för dig som privatperson om du blir
krävd på skadestånd för att du skadat någon eller någons
egendom. Vi hjälper dig att utreda, förhandla samt betalar
eventuellt skadestånd.

Krisförsäkring
Ersätter kostnader för samtalsterapi (upp till 10 besök) om du
råkar ut för en traumatisk händelse, som överfall, brand eller
inbrott.

Överfallsskydd
Ersättning kan lämnas för personskada om du blivit utsatt
för misshandel genom uppsåtligt fysiskt våld.

Reseförsäkring
Täcker kostnader för bland annat sjukvård och akut
tandvård om du drabbas av sjukdom eller olycksfall under
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resan. Ersättning lämnas även för outnyttjad resekostnad för
dig och medresenär om du legat sjuk eller måste åka hem i
förtid.

Valbara tilläggsförsäkringar
Bostadsrättsförsäkring
Vår bostadsrättsförsäkring lämnar ersättning för plötsliga
och oförutsedda skador på den fasta egendom som du själv
äger i din bostadsrätt. Försäkringen gäller också för det
skadestånd som du som bostadsrättsinnehavare kan bli
skyldig att betala.

Allriskförsäkring
Gäller för plötsliga och oförutsedda skadehändelser på ditt
lösöre upp till 50 000 kr och som inte ersätts i den vanliga
hemförsäkringen.

ResXtra
Tilläggsförsäkringen omfattar
• Avbokningskostnader och ersättningsresa upp till 45 000
kr/person
• Ersättning vid försening, såväl för din egen del som för ditt
bagage.
• Självriskeliminering vid skada på resa.

Fritidsolycksfall
Fritidsolycksfall kan tecknas som tillägg för Hemförsäkringen.
Du får ekonomisk kompensation om du råkar ut för en olycka
på din fritid. Försäkringen omfattar bland annat
invaliditetsersättning och ersättning vid sjukhusvistelse
som överstiger 72 timmar. Hela familjen kan medförsäkras.
Försäkringen gäller utan självrisk.

SmåbåtsXtra
Försäkringen gäller för båt, som drivs med segel eller motor
vars effekt är högst 15 hk och vars skrov har en största längd
av 5 meter. Högsta ersättningsbelopp är 40 000 kr, dock
20 000 kr för kanot.

GolfXtra
Försäkringen gäller vid skada/förlust av försäkrad
golfutrustning genom plötslig och oförutsedd händelse.
Försäkringen gäller också vid “hole in one” när du spelar
minst 9 hål med godkänd markör. Golfförsäkringen gäller
normalt med grundsjälvrisk, men utan självrisk vid ”hole in
one”.

Gjensidiges Hemförsäkring

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

Lös egendom i den bostad som anges i försäkringsbrevet

Angivet försäkringsbelopp

Kontanter

5 000 kr.

Cykel med tillbehör och barnvagn med tillbehör

20 000 kr per cykel och barnvagn
med tillbehör

Matvaror i kyl och frys

Sammanlagt 5 000 kr

Tvätt i tvättstuga och maskin

Sammanlagt 5 000 kr

Segelbräda

20 000 kr

Värdehandlingar, manuskript och ritningar

Sammanlagt 10 000 kr

Mynt-, sedel- och frimärkssamling

Sammanlagt 30 000 kr

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

3 000 kr

Uteplats

40 000 kr

Inglasad balkong

60 000 kr

Rättsskydd

150 000 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

Observera att detta produktblad är en förenklad beskrivning
av det fullständiga försäkringsvillkor som gäller för
Hemförsäkring. Se vårt fullständiga försäkringsvillkor och
förköpsinformation på vår hemsida www.gjensidige.se
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