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Detta produktblad utgör en kortfattad beskrivning av försäkringen. Du kan läsa mer i fullständiga villkor och förköpsinformation som du 
hittar på www.hedvig.com. Du har alltid rätt att få villkor och förköpsinformation hemskickat till dig. Kontaktvägar hittar du på  
www.hedvig.com.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Vår hemförsäkring innehåller skydd för dig och din familj, din lägenhet och dina prylar. Där ingår bl.a. skydd för brand, vatten och inbrott. 
Försäkringen innehåller även skydd för dig när du är på resa, befinner dig utanför bostaden eller om du får kostnader för ansvars- eller 
rättsskyddsskador.

Vad ingår i försäkringen?
Bostadsrätt

Lösöre upp till 1.000.000 SEK 

Fast egendom du ansvarar för upp 

till 200.00 SEK

Drulle för lösegendom upp till 

50.000 SEK

Drulle för fast inredning 150.000 SEK

Inbrott, Stöld och Skadegörelse

Eldsvåda

Vattenläcka

Oväder

Överfallsersättning

Sjukdom på resa

Resestartskydd

Nödsituation

Ansvar och Rättsskydd

Installationer och Glasrutor

Vad ingår inte i försäkringen?
El- eller motordrivet fordon

 Djur

 Släpfordon

 Vattenfarkoster

Luftfarkoster (inkl. drönare)

Finns det några begränsningar av vad 
försäkringen täcker? 

Egendom ska hanteras och förvaras så att 
stöld, förlust eller skada på egendomen så 
långt som möjligt förhindras.  

Ditt hem ska vara låst när du inte är hemma

Saker du har med dig utanför hemmet ska vara 
inlåsta om du inte har direkt uppsikt över dem

Du får inte hantera levande ljus eller eld på ett 
sådant sätt att stor risk för brand uppstår

Du ska se till att kranar är täta och stängda när de 
inte används. Under kyl, frys och diskmaskin ska 
det finnas underlägg som samlar upp vatten

Din försäkring gäller inte skador som har orsakats 
på det föremål som har Iäckt. 

Det finns begränsningar i hur mycket vi kan 
ersätta dig för vissa saker

Du får inte agera på sådant sätt att du utsätter dig 
för stor risk att skadas. 

Drulle ersätter inte pengar eller värdehandlingar 
eller saker du lånat

Reseförsäkringen gäller inte för tjänsteresor. 
Du får heller inte ersättning för kostnader som har 
samband med skada eller sjukdom du haft 
symptom för innan resan påbörjades

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i Norden för dig och dina medförsäkrade. Vid resa gäller försäkringen i hela  
världen under de första 45 dagarna.



Vilka är mina skyldigheter?
• Du måste meddela oss om antal personer i hushållet (antal medförsäkrade) förändras
• Du måste meddela oss om storleken på ditt boende förändras

När och hur ska jag betala?
Försäkringen betalas månadsvis med autogiro.

När börjar och slutar försäkringen gälla? 
Försäkringen börjar gälla när du själv väljer eller från och med det datum som meddelats av eventuellt 
tidigare försäkringsbolag. Försäkringen kan aldrig tecknas retroaktivt. Avtalsperioden är 12 månader.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan säga upp försäkringen när du vill.




