Försäkring
Villa
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Akerbo Härads Brandstodsbolag Produkt: Villaförsäkring VH16a
Försäkringsgivare är Akerbo Härads Brandstodsbolag. Försäkringsgivare för ansvar- och rättsskyddsförsäkring samt rätt till skadestånd vid
personskada är Länsförsäkringar Bergslagen. Försäkringsgivare för skadedjursförsäkring är Anticimex Försäkringar AB.
Se för- och efterköpsinformation, försäkringsbrev och försäkringsvillkor för komplett information

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Villaförsäkringen gäller för den fastighet, det vill säga huset och tomten som det står på, som anges som försäkringsställe i försäkringsbrevet.
Villaförsäkringen gäller för dig som äger fastigheten.

Vad ingår i försäkringen?
Försäkringsbelopp:
Försäkringsbeloppen framgår av ditt försäkringsbrev
el ler din offert.

Egendomsskydd för ditt hus och tomt.
Försäkringen ersätter:
✓ Skada som uppkommer vid stöld och
skadegörelse.
✓ Brand-, explosions- och nedsotningsskador.
✓ Vatten-, olje- och andra läckageskador.
✓ Storm-, hagel- och blixtskador.
✓ översvämnings- och naturskador.
✓ Skada på installationer och hushållsmaskiner.
✓ Skada orsakad av trafikolycka med fordon.
✓ Skada på glasrutor.
✓ Skada orsakad av vilda djur i bostaden.
✓ Ansvarsskydd - om någon kräver dig som ägare
av försäkrad fastighet på skadestånd.
✓ Rättsskydd - om du som ägare av försäkrad
fastighet hamnar i en tvist och behöver anlita
advokat.
Ersättningsbeloppen skiljer sig åt för de olika del
momenten av försäkringen. Beloppen framgår av ditt
försäkringsbrev och villkor.

Vad ingår inte i försäkringen?
I villaförsäkringen ingår inte bland annat
" Skada på lösegendom som till exempel kläder
och möbler.
" Skada på bilar, motorcyklar, mopeder, husvagnar,
motorbåtar, större båtar och luftfarkoster samt ut
rustning till dessa.
" Skada på egendom som inte är avsedd för ditt pri
vata bruk (saker som används i arbetet).
" Skada på djur.
" Skada på egendom som du enligt lag inte får ha
"

eller använda.
Förlust på grund av att någon utan tillåtelse
använder dina konton eller kort.

" Reseskydd.
" överfallsskydd.
" Krisförsäkring
" Skydd vid id-stöld

