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PERSONBIL & LÄTT LASTBIL
Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd
Detta är inte de fullständiga försäkringsvillkoren, utan endast en översiktlig produktinformation med syfte att ge en sammanfattning av vad
din försäkring omfattar. Om du råkar ut för en skada så är det de fullständiga försäkringsvillkoren tillsammans med ditt försäkringsbrev som
utgör avtalet. Villkoren innehåller fler begränsningar och aktsamhetskrav än de som räknas upp här. De fullständiga villkoren hittar du på
www.villaagarna.se
Du väljer själv vilka delar som ska ingå
Du väljer själv vad som ska ingå i din försäkring. På så sätt får du en
försäkring som är anpassad till just dig och dina behov.
Trafikförsäkring måste du ha enligt lag. Tilläggsförsäkringarna kan endast tecknas till fordon som är minst halvförsäkrat hos Gjensidige Försäkringar.
När gäller försäkringen?
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 til�läggförsäkring som tecknas under pågående avtalstid gäller först från
dagen efter tecknandet.

Vem gäller försäkringen för?

Vad ska jag som försäkringstagare vara speciellt
uppmärksam på?

För att du inte ska riskera att bli utan eller få avdrag på ersättningen
måste du se till att du uppfyller vissa aktsamhetskrav och föreskrifter.
Åsidosätter du dina åligganden kan ersättningen minskas eller falla
bort. Ersättningen sätts vanligtvis ned med 25 % men vid allvarligare
försumlighet kan du bli helt utan ersättning.

Till exempel bör du speciellt tänka på att

• föraren ska vara nykter, ha det körkort och den ålder som krävs och att
fordonet inte används om de fått körförbud
• fordonet inte används för övningskörning om läraren eller eleven inte
uppfyller kraven för tillåten övningskörning
• avmonterat tillbehör ska vara inlåst
• fordonet ska ha lagstadgad utrustning
• följa aktsamhetskrav som står i villkoren
• särskilda regler gäller för lås. Fordonet ska t ex vara låst med godkänt
stöldskydd.
Direktimporterade personbilar med årsmodell 1996 eller senare ska
vara utrustade med en av Stöldskyddsföreningen godkänd elektronisk
startspärr (immobilizer). Nycklarna får inte förvaras i eller i närheten
av fordonet.

Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare. Men den gäller endast om du är fordonets verklige ägare och huvudsaklige brukare. Detta
innebär att du kan bli utan ersättning om du är registrerad som ägare
och har tecknat försäkring för fordonet, trots att du inte äger det eller
huvudsakligen brukar det.

Självrisk

Var gäller försäkringen för?

För viss egendom och vissa händelser är ersättningsbeloppet begränsat.
Maximalt ersättningsbelopp framgår av ditt försäkringsbrev eller försäkringsvillkoret.
Högsta ersättningsbelopp från försäkringen (exklusive trafikförsäkringen) avseende personbil är 900 000 kronor.

Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det s k Gröna kortsystemet och vid transport mellan dessa länder.
I vissa av dessa länder behövs dock ett bevis på att fordonet är trafikförsäkrat, ett s k Grönt Kort. Om du saknar ett Grönt Kort när du kommer
till ett sådant land blir du krävd på en
premie för den tid du tänker använda fordonet i landet, trots att din
svenska trafikförsäkring gäller. Ett Grönt kort kan du beställa hos Villaägarnas FörsäkringsService på telefon 0771-626 010.

Vad gäller försäkringen för?

• Fordonet och sådan utrustning som fordonet seriemässigt kunde levereras med i samband med tillverkning.
• Tillbehör till fordonet d v s utrustning i eller på fordonet som hör till
fordonet och kan anses vara normalt för ett sådant fordon. Bilstereo-,
tele- och annan elektronisk utrustning (även navigationssystem) omfattas av försäkringen om den är fast monterad och konstruerad att
användas enbart i fordonet.
• Avmonterad fordonsdel eller tillbehör, om inte annan del eller tillbehör
monterats i dess ställe. För personbil och lätt lastbil omfattas dock en
extra uppsättning hjul utöver de som finns på fordonet.

Vad gäller försäkringen inte för?

• Skada som sker under tävling eller träning för tävling eller vid hastighetskörning under tävlingsliknande former (t ex ”street race” eller rally).
• Skada som sker då fordonet används på motorbana eller liknande,
oavsett om området är inhägnat eller inte. Med motorbana avses t ex
Anderstorp, Gotland Ring, Mantorp, Nurnburgring m fl.
• Stöldskada orsakad av någon som tillhör samma hushåll som du.
• Skada vid bedrägeri eller förskingringsbrott.
• Skada genom olovligt brukande (innebär att någon olovligen använder annans fordon som han har i besittning).
• Saker du har med i fordonet och som inte är fordonstillbehör, t ex mobiltelefon, CD-skivor och bagage.

Självrisken är din del av skadekostnaden. Grundsjälvrisken och särskilda
självrisker framgår av ditt försäkringsbrev eller försäkringsvillkoret.

Högsta ersättningsbelopp

Hur egendom värderas och ersätts

Gjensidige har rätt att avgöra om en skada ska ersättas kontant eller
genom återköp. Ersättning grundas på egendomens marknadsvärde.
Viss utrustning värderas dock enligt ersättningstabell som går att finna
i det fullständiga villkoret. Exempel på sådan utrustning är däck, fälgar,
Ijud- och bildutrustning etc.

Vilka skadehändelser gäller försäkringen för?

Nedan följer en översikt av några, men inte alla, av de vanligaste skadehändelserna som respektive försäkringsomfattning gäller för.
Trafikförsäkring
Gäller för
• personskador på förare, passagerare och andra personer
• skador på annat fordon och/eller annan egendom som du kör på, t
ex ett staket.
Trafikförsäkringen gäller bland annat inte för
• skador på ditt eget fordon eller på saker i fordonet.
Delkaskoförsäkring
Gäller för
• stöld, tillgrepp samt uppsåtlig skadegörelse i samband med dessa
händelser
• brand och skador på elektriska kablar efter kortslutning
• rättsskydd för advokat- och rättegångskostnader vid vissa tvister,
maximalt ersättningsbelopp framgår av ditt försäkringsvillkor
• glasrutor som krossas eller spräcks
• räddningshjälp vid stöld, trafikolycka eller annat driftstopp (ej bränslebrist eller punktering)
• maskinskada eller fel som plötsligt och oförutsett uppstår på vissa
komponenter, feltankning

Villaägarnas FörsäkringsService Telefon 0771-626 010 E-post forsakring@villaagarna.se Skador Telefon 0771-326 327 E-post skador@gjensidige.se
Försäkringsgivare till Villaägarnas gruppskadeförsäkringar är Gjensidige Forsikring ASA, Norge, Svensk filial, P.O. Box 3031, SE-103 61 Stockholm, Sverige
Org nr: 516407-0384, registrerat i Bolagsverkets filialregister En filial till Gjensidige Forsikring ASA, Schweigaardsgate 21, NO-0191 Oslo, Norge
Org nr: 995 568 217, registrerat i Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene

• skada i kupé och bagageutrymme, stöld eller förlust av bilnyckel och/
eller bilnyckelkort som innehåller elektronisk startspärrfunktion (s k immobilizer)
• krisförsäkring.
Delkaskoförsäkring har t ex följande begränsningar:
• Ersätter ej skada i kupé orsakad av djur.
• Maskinskada gäller ej för fordon som är äldre än 10 år eller har körts
mer än 15 000 mil.
Självrisk framgår av ditt försäkringsbrev.
Djurkollision
Ersätter skada på bilen genom kollision med djur. Inget krav på att bilen
är helförsäkrad.
Högsta ersättningsbelopp är 6 000 kr.
Extraskydd vid djurkollision gäller utan självrisk.
Vagnskadeförsäkring
Gäller för skador på din bil vid trafikolycka, yttre olyckshändelse och skadegörelse.
Självrisken är 3 000 kr om inget annat anges i ditt försäkringsbrev. Ungdomssjälvrisk 1 000 kr tillkommer om föraren är under 24 år.
Vagnskadeförsäkringen och Trafikförsäkringen gäller med ett bonussystem, som ger rabatt för skadefria år.

Tilläggsförsäkringar

Nedan följer en kort beskrivning av de tilläggsförsäkringar som du kan
teckna.
Hyrbilsskydd
Ger dig rätt till hyrbil i upp till 45 dagar om din bil inte kan användas
på grund av skada, som ersätts enligt villkoren för brand-, stöld-, maskinskade-, vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti. Vi betalar 75%
av den fasta dygns- och kilometerkostnaden. Istället för hyrbil kan du
välja kontantersättning med 150 kr per dag.
Hyrbilsskyddet gäller utan självrisk.
Extraskydd vid uppsåtlig skadegörelse
Ersätter uppsåtlig skadegörelse orsakad av tredje man om din bil är
vagnskadeförsäkrad eller har vagnskadegaranti. Extraskyddet gäller inte
för skada genom trafikolycka eller för skada orsakad av annat fordon.
Högsta ersättningsbelopp är 6 000 kr.
Extraskydd vid uppsåtlig skadegörelse gäller utan självrisk.
Assistans
Ersätter självrisken vid bärgning om du råkar ut för ett plötsligt driftstopp, bränslebrist undantaget, och anlitar bärgningsbil. Assistans gäller
utan självrisk och endast på fordon som är yngre än 17 år.
Trafikolycksfallsförsäkring
Olycksfallsförsäkringen gäller - som komplement till trafikförsäkringen
- för förare och passagerare, som skadas vid en trafikolycka med den
försäkrade bilen. Ersättning lämnas med högst 600 000 kr vid medicinsk
invaliditet och 50 000 kr vid dödsfall.
Trafikolycksfallsförsäkring gäller utan självrisk.

Skadereglering

Det är viktigt att du snarast möjligt anmäler inträffad skada. Du är
skyldig att medverka till besiktning som vi vill utföra med anledning av
inträffad skada. Skadade föremål ska behållas om vi inte medger annat. Åsidosätter du dina åligganden kan ersättningen minskas eller falla
bort. Ersättningen sätts vanligtvis ned med 25 % men vid allvarligare
försumlighet kan du bli helt utan ersättning. Om du vid skadereglering,
genom uppsåt eller grov vårdslöshet underlåtit att nämna eller dolt något av betydelse för rätten till ersättning och detta varit av betydelse
för rätt till ersättning kan skälig nedsättning göras med hänsyn till omständigheterna.

Vad kostar försäkringen?

Premiens storlek avgörs av vilken risk som ska försäkras. De faktorer
som påverkar premien är t ex: värde, vikt, fordonstyp, årsmodell och
bostadsort.

Om du ångrar dig

När du tecknar försäkringen har du en ångerrätt som ger dig möjlighet
att ångra köpet inom 14 dagar. Ångerfristen börjar den dag du tecknar
försäkringen och får information om ångerrätten och vad som ingår i
försäkringen. Om du vill utnyttja din ångerrätt kan du kontakta Villaägarnas FörsäkringsService på telefon 0771-626 010. Har du redan hunnit

betala premien får du tillbaka den med avdrag för den tid försäkringen
har varit giltig.
Om ångerrätten utnyttjas har Gjensidige rätt att kräva premie motsvarande den tid som försäkringen varit gällande.

Förnyelse av försäkringen

Försäkringen förnyas automatiskt om du inte säger upp den vid försäkringstidens slut och det inte framgår av avtalet, eller andra omständigheter, att den inte ska förnyas.
Om försäkringen inte betalas i tid har vi rätt att säga upp den 14 dagar
efter att en skriftlig uppsägning skickats. Betalar du försäkringen innan
dess fortsätter den att gälla.

Försäkringens giltighet

Försäkringen gäller normalt i ett år och förnyas genom att du betalar
premien för den nya perioden.

Rätt att säga upp försäkringen

Du har rätt att säga upp försäkringen till försäkringens utgång. Som
kund kan du säga upp försäkringen när försäkringsbehovet upphört eller
om det inträffar någon liknande omständighet t ex att du inte längre
uppfyller kraven för att ingå i Villaägarnas försäkringsgrupper.
Som försäkringsbolag kan vi säga upp din försäkring om du eller annan
försäkrad grovt åsidosatt era skyldigheter eller vid synnerliga skäl. Likaså
om du inte längre uppfyller kraven för att ingå i Villaägarnas försäkringsgrupp. Om gruppavtalet med Villaägarnas Riksförbund upphör, så
upphör även alla anslutna försäkringar.

Oriktig eller ofullständig uppgift

Om du genom uppsåt eller oaktsamhet lämnat oriktig eller ofullständig
uppgift när försäkringen tecknades kan ersättningen minskas med ett
särskilt avdrag. I allvarligare fall kan det medföra att ingen ersättning
alls betalas ut. Vid bedömning är graden av uppsåt eller oaktsamhet av
betydelse och vilken utsträckning och på vilka villkor vi skulle ha meddelat försäkring om vi känt till det rätta förhållandet samt omständigheterna i övrigt.

Skyldighet att anmäla riskökning

Du ska utan oskäligt dröjsmål anmäla till oss om ett förhållande som
angetts i avtalet och som är av väsentlig betydelse för att risken ändras, t ex om du flyttar eller om huset byggts till eller om, och/eller om
försäkringsbeloppet för lös egendom behöver justeras. Underlåtenhet
kan leda till nedsättning av försäkringsersättning, i allvarligare fall kan
ersättning helt utebli.

Information enligt lagen om Försäkringsförmedling
(SFS 2005:405)

Denna försäkring är en gruppskadeförsäkring med Villaägarnas Riksförbund som gruppföreträdare. Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring
ASA, Norge, Svensk filial. Villaägarnas FörsäkringsService (tfn 0771-626
010) administreras av Försäkringshuset Amb & Rosén AB (556642-1151),
Box 3090, 103 61 Stockholm. Alla försäkringsförmedlare på Försäkringshuset Amb & Rosén AB är registrerade som förmedlare vid
Finansinspektionen.
Försäkringshuset Amb & Rosén AB kan endast förmedla den gruppsaklösning som erbjudits. Denna försäkring är en unik produkt för medlemmar i Villaägarna, som förmedlas på uppdrag av Villaägarna och Gjensidige. Försäkringen förmedlas därför inte på grundval av en opartisk
analys.
Information om Försäkringshuset Amb & Rosén AB eller den person som
har förmedlat försäkringen kan fås på begäran hos Finansinspektionen,
Box 6750, 113 85 Stockholm, tfn 08-787 80 00, e-post finansinspektionen@fi.se, www.fi.se där Försäkringshuset Amb & Rosén AB är godkända som förmedlare. Försäkringshuset Amb & Rosén AB är registrerat hos
Bolagsverket. 851 81 Sundsvall, tfn 060-18 40 00, e-post bolagsverket@
bolagsverket.se, www.bolagsverket.se
Försäkringshuset Amb & Rosén AB har tecknat ansvarsförsäkring i Länsförsäkringar Sak AB, 173 82 Stockholm, tfn 08-562 83 000, www.lansforsakringar.se Försäkringsnummer 4019922. Högsta ersättning som kan
betalas ut för alla skador under ett år är EUR 2 240 400 samt max EUR 1
120 200 per skada och år. Mer information om organisationen Villaägarnas Riksförbund finns på www.villaagarna.se

Avtal, villkor och tillämpliga lagar

Detta försäkringsvillkor omfattar Personbil- och Lätt lastbilsförsäkring
som ingår i Villaägarnas Riksförbunds (Villaägarna) gruppskadeförsäkringar.
Medlem i Villaägarna äger rätt att ansluta sin försäkring till Villaägarnas

försäkringsgrupper baserat på dessa försäkringsvillkor (frivillig anslutning).
Till grund för gruppförsäkringen ligger ett avtal (gruppavtal) mellan å
ena sidan Gjensidige Forsikring ASA Norge, Svensk filial, och å andra sidan Villaägarnas Riksförbund som gruppföreträdare för de försäkringsberättigade. En förutsättning för den enskilda försäkringens giltighet är
att gruppavtalet består. För försäkringarna gäller dessutom vad som
anges i gruppavtalet, i försäkringsavtalslagen (2005:104) och allmän
svensk lag i övrigt. Bestämmelse i gruppavtalet har företräde framför
bestämmelse i dessa villkor.
För förmedlingen gäller lagen om försäkringsförmedling (2005:405). För
försäkringsavtalet tillämpas svensk lag.
Viktiga bestämmelser för försäkringsavtalet finns i försäkringsavtalslagen (2005:104). Vid distansköp gäller distans och hemförsäljningslagen
(2005:59) och för marknadsföring tillämpas marknadsföringslagen
(2008:486).

Information om Distansavtalslagen

Denna lag gäller för dig som konsument (privatperson). Ett distansavtal
uppkommer när Gjensidige och konsumenten inte träffas personligen, t
ex vid köp av en försäkring via Internet eller vid telefonförsäljning. Även
köp efter annonsering eller brevutskick omfattas, om konsumenten och
Gjensidige inte träffas personligen före köpet. Enligt ovan nämnda lag
har du som konsument rätt till viss information om villkor för avtalet och
även en ångerrätt i vissa fall.

Aktuella lagar mm

Utöver försäkringsvillkoren gäller bland annat också reglerna i försäkringsavtalslagen (FAL) för din försäkring. Här följer några viktiga exempel från FAL:
• Du är skyldig att snarast meddela Gjensidige om förutsättningarna i
din försäkring ändras, t ex genom att du köper egendom som medför
att värdet ökar och därmed påverkar försäkringsbeloppet.
• Du måste efter bästa förmåga avvärja skada som kan tänkas inträffa
och omedelbart försöka begränsa skada som redan har inträffat.
• Vid försäkringstidens utgång förnyas försäkringen automatiskt.

Övrig information

Information om Gjensidige Forsikring ASA Norge, Svensk filial
Gjensidige Forsikring ASA Norge, Svensk filial (org nr 516407-0384)
Box 3031, 103 61 Stockholm
Telefon Kundtjänst 0771-326 326
Besöksadress: Linnégatan 2, Stockholm
Mailadress till Gjensidige info@gjensidige.se www.gjensidige.se
Gjensidige Forsikring ASA Norge, Svensk filial, är en filial till Gjensidige
Forsikring ASA med huvudkontor och säte i Oslo, Norge. Den svenska
filialen har sitt huvudkontor i Stockholm.
Gjensidige Forsikring ASA Norge, Svensk filial, står i egenskap av filial till
ett norskt försäkringsbolag, i första hand under tillsyn av norska Finanstilsynet. Därutöver står den svenska filialen även under tillsyn av den
svenska Finansinspektionen. Avseende distansavtal är även Konsumentverket i Sverige tillsynsmyndighet.
All kommunikation, såväl muntlig som skriftlig, mellan Gjensidige och
dess kunder sker på svenska. Försäkringsvillkor och alla andra därtill
hörande handlingar samt övrig skriftlig information, tillhandahålls på
svenska.

Om vi inte är överens

Om vi inte skulle komma överens så har du rätt att få din sak prövad av
vår klagomålsansvarig, Helena Rosén, Försäkringshuset Amb & Rosén,
Box 3090, 103 61 Stockholm (tfn 0771-626 010). Klagomålsansvarig prövar på begäran kostnadsfritt alla slags försäkringsärenden.

Omprövning inom Gjensidige

På Gjensidige vill vi ge dig en personlig service och en snabb skadereglering. Om du inte är nöjd med vår skadereglering vill vi att du kontaktar
oss för att få råd om hur du kan få ärendet omprövat. Tala med skaderegleraren igen. Det kanske har uppstått ett missförstånd eller det
kanske har framkommit nya omständigheter, som kan påverka vår bedömning.

Vid marknadsföring av Gjensidiges svenska produkter tillämpas svenska
regler om marknadsföring.
På detta avtal är svensk rätt tillämplig och vid eventuell tvist ska talan
väckas vid svensk domstol.

Du har även möjlighet att få din sak prövad av Klagomålsansvarig på
Gjensidige. Om du vill få ditt ärende prövat av klagomålsansvarig skriver
du ett brev där du beskriver ditt ärende och skickar det till: Gjensidige
Forsikring ASA Norge, Svensk filial, Klagomålsansvarig,
Box 3031, 103 61 Stockholm. Du kan även kontakta oss via vår hemsida
www.gjensidige.se. Klicka på ”Kontakta oss” och följ hänvisningarna.

Personuppgiftslagen (PUL)

Omprövning utanför Gjensidige

Den registrering av personuppgifter som Gjensidige hämtar in om dig
i samband med att försäkringsavtal ingås eller som Gjensidige i övrigt
registrerar i samband med försäkringsavtalet är nödvändig för att vi ska
kunna administrera försäkringen, fullgöra våra avtalsförpliktelser, bedriva produktutveckling och skadeförebyggande forskning. Uppgifterna
erhålls vanligast från dig som försäkringstagare, men kan kompletteras
med uppgifter från t ex offentliga register. Vissa av uppgifterna lämnas
vidare till andra företag, föreningar och organisationer som Gjensidige
samarbetar med, t ex vid skadereglering. I de fall vi har upplysningsskyldighet gentemot myndighet kommer vi att lämna ut de uppgifter
myndigheten begär att få ta del av.
Lagrade uppgifter tillhandahålls även för Villaägarnas Riksförbund och
samkörning med Villaägarnas medlemsregister kan förekomma, t ex för
att kontrollera att ditt medlemskap är aktivt, eftersom aktivt medlemskap är en förutsättning för att teckna och vidmakthålla försäkringen.
Ändamålet med behandlingen är att Gjensidige ska kunna fullgöra sina
skyldigheter enligt försäkringsavtalet, enligt lagar och myndighetsföreskrifter, behandlingar för analys- eller statistikändamål och för marknadsföringsändamål inom Gjensidige-koncernen. Det sistnämnda fallet
sker om inte den som uppgifterna avser skriftligen begärt att så inte ska
ske (se adress nedan).
Uppgifterna behandlas med sekretess, i enlighet med Gjensidiges etiska
regler.
Som fysisk person har du rätt att genom en skriftlig begäran få besked
om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Detsamma gäller om du
vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.

Gemensamt skaderegister för försäkringsbranschen

Personuppgifter som du lämnar till oss registreras och behandlas av oss
för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund;
vid bedömning av försäkringsansökan, administrering av försäkringsavtal, utredning av skadeärenden
m m.
Personuppgifter kan för ovan nämnda ändamål komma att lämnas
ut till, och även registreras i, ett för försäkringsbranschen gemensamt
skadeanmälningsregister (GSR). Dessutom äger bolaget rätt att lämna
uppgifter till larmtjänst för utredning av oklara uppgifter och eftersökning av stulen egendom.

Om du har fått ditt ärende omprövat och ändå inte är nöjd har du även
möjlighet att vända dig till nedanstående:

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Adress: Box 174, 101 23 Stockholm, Telefon 08-508 860 00. www.arn.se
ARN prövar klagomål från privatpersoner, dock inte vållandefrågor i trafikolyckor. Prövningen är kostnadsfri.

Trafikskadenämnden

Adress: Box 24048, 104 50 Stockholm, Besöksadress: Karlavägen 108, Telefon 08-522 787 00. www.trafikskadenamnden.se
Nämnden prövar frågor som gäller trafikskadeersättningar för personskada.
Nämnden handlägger huvudsakligen frågor om ersättning vid invaliditet och dödsfall.
Trafikskadenämnden är inrättad av försäkringsbolagen efter direktiv av
regeringen. Nämnden ska verka för att enhetlig och skälig ersättning
lämnas vid personskada inom trafikförsäkring.

Allmän domstol

Du kan även vända dig till allmän domstol för att få ditt ärende prövat. Kostnader i samband med domstolsprövningen kan du i flera fall
få hjälp med genom rättsskyddet i din försäkring. Detta gäller även vid
tvist med Gjensidige. www.domstol.se
Du kan även få vägledning via Konsumenternas Försäkringsbyrå, Adress:
Box 24215, 104 51 Stockholm, Besöksadress: Karlavägen 108. Telefon 0822 58 00, Fax 08-24 88 91. www.konsumenternas.se
Byrån drivs gemensamt av försäkringsbolagen, Finansinspektionen och
Konsumentverket. Byrån har till uppgift att kostnadsfritt ge råd och
hjälp till privatpersoner (konsumenter) i olika försäkringsärenden.
Du kan även få råd via konsumentvägledningen i din hemkommun.
___________________________________
Villaägarnas FörsäkringsService
Telefon 0771-626 010
E-post forsakring@villaagarna.se
Skador
Telefon 0771-326 327
E-post skador@gjensidige.se

