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Vad ingår i försäkringen?  

Försäkringen omfattar plötsliga och oförutsedda egendomsska-

dor enligt förteckningen nedan, om skydden finns att få för den 
egendom som försäkras och om de har valts till försäkringen.  

 Skador till följd av naturfenomen (t.ex. storm, hagel, stört-

regn och översvämning) samt eldsvåda, rök, sot, blixtned-
slag och explosion. 

 Skador till följd av att en VVS-anordning gått sönder och 

läckt 

 Skada på elektrisk anordning som orsakats av ett elektriskt 
fenomen (kortslutning, jordslutning, överspänning) 

 Skador till följd av stöld eller skadegörelse 

 Plötslig och oförutsedd skada på egendom, t.ex. att egen-
dom demolerats eller gått sönder 

 Kostnader till följd av avbrott i boende  

 Från ansvarsskyddet ersätts plötsliga och oförutsedda 
person- och sakskador som orsakats någon annan och för 

vilka den försäkrade enligt lag är ersättningsskyldig  

 Från rättsskyddet ersätts den försäkrades nödvändiga och 
skäliga advokat- och rättegångskostnader som orsakats av 

anlitande av juridisk hjälp i tvistemål, brottmål och ansök-
ningsärenden 

Tilläggsskydd  

 Fuktskador i våtrum i byggnad och skador som orsakats av 
läckage i yttertak  

 Skador på byggnad som orsakats av skadedjur och röt-

svamp 

 Utvidgat lösöre med högre maximiersättning och måttligare 
åldersavdrag samt 50 euro i självrisk vid skador på resgods 

utomlands under 3 500 euro 

 Plötslig och för hyresvärden oförutsedd skada på fast in-
redning i lägenhet som en hyresgäst orsakat med avsikt 

 Avbrott i hyresinkomst till följd av skada 

 Utvidgat ansvar, som också ersätter sådana skador som den 
försäkrade orsakat någon annan och för vilka han eller hon 

inte enligt lag är ersättningsskyldig 

 Utvidgat rättsskydd, som också ersätter rättegångskostna-
der som den försäkrade ålagts att betala till motparten 

 

 

 
Vad ingår inte i försäkringen? 

Försäkringen omfattar exempelvis inte  

 djur, motorfordon, husvagnar, släpvagnar, andra motordrivna 
fordon, vattenområden, bryggor eller strandkonstruktioner 

 egendom som tillhör ett företag 

 skada till följd av olycksfall som orsakats någon annan  

 skada, där bestridandet inte kan påvisas  

 rättsskyddsskada, där bestridandet inte kan påvisas 

   

 

 
Finns det några begränsningar av vad försäkringen 
täcker? 

Ersättning lämnas exempelvis inte för 

 skada på egendom eller föremål till följd av byggnads-, plane-
rings-, installeringsfel eller motsvarande fel 

 skada som orsakats av en långsamt framskridande händelse, 

temperaturväxlingar, snö, köld eller is 

 egendom som kommit bort eller glömts kvar 

 idrottsredskap som gått sönder när det använts för sitt 

ändamål 

 skada som orsakats av ett djurs beteende 

Från rättsskyddet ersätts exempelvis inte  

 skada som har ringa betydelse för den försäkrade eller som 
ansluter sig till den försäkrades yrkesutövande eller för-
värvsverksamhet 

 skada som hänför sig till någon annan fastighet än en bostad 
eller fritidsbostad i den försäkrades eget bruk, om objektet 
saknar eget rättsskydd 

 skada, om försäkringen när försäkringsfallet inträffar har 
varit i kraft mindre än två år och grunden för tvisten, fordran 
eller åtalet inte har uppkommit under försäkringens giltig-

hetstid  

Från ansvarsskyddet ersätts exempelvis inte 

 skada som orsakats fast inredning i aktielägenhet eller lösöre 

som den försäkrade hyrt av en privatperson 

 skada som den försäkrade orsakar i arbetspraktik eller vid 
förvärvande av inkomst 

 skada på egendom som varit i den försäkrades besittning 

Hemförsäkring 
Faktablad för försäkringsprodukt 

Företag: If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland Produkt: If Hemförsäkring 
 

 

 

Detta produktfaktablad ger en allmän bild av försäkringen och de skydd som finns att få till den. De fullständiga uppgifterna framgår av försäkringsvill-
koren och försäkringshandledningen. Innehållet i din försäkring beror på de skydd som du valt till försäkringen. Du kan kontrollera innehållet i ditt för-
säkringsskydd i försäkringsbrevet. 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 

Hemförsäkringen är en frivillig försäkring som ger skydd för ditt hem och dina ägodelar. Du kan välja hemförsäkringens omfattning från de alternativ 
som försäkringsbolaget erbjuder.  
Med hemförsäkringen kan du försäkra bl.a. en bostad eller fastighet i eget bruk, fritidsbostad, placeringsbostad, egendom som inte automatiskt ingår i 

försäkringen, ansvar och rättsskydd. Försäkrade är försäkringstagaren och personer som bor i samma hushåll med honom eller henne. 
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 Rättsskydd och ansvar för bostad eller fastighet som inte är 

i den försäkrades eget bruk  

 Ansvars- och rättsskydd för jord- och skogsbruk 

 

 skada på egendom som den försäkrade har åtagit sig att 
tillverka, installera, reparera, transportera, förvara eller på 
något annat sätt hantera eller ombesörja 

     

 
Var gäller försäkringen? 

 Hemförsäkringen gäller för varje enskilt föremål på det försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet samt tillfälligt överallt i världen 
under högst ett år, om inte något annat anges i försäkringsbrevet.  

 Ansvarsskyddet gäller i Finland samt tillfälligt överallt i världen i högst ett år.  

 Rättsskyddet gäller i Norden samt i ärenden som ansluter sig till resande överallt i världen på resa som varar högst ett år. 

 Om försäkringstagaren inte är bosatt i Finland, är försäkringen i kraft endast i Finland.  

     

 
Vilka är mina skyldigheter? 

När avtalet ingås ska du lämna korrekt information om de uppgifter som begärs, bl.a. om försäkringens objekt och dess användning samt 

objektets ägare och innehavare. 
Betala försäkringspremien inom utsatt tid. 
Följ säkerhetsföreskrifterna.  

Meddela utan dröjsmål eventuella felaktiga och bristfälliga uppgifter som du upptäckt i anslutning till försäkringen.  
Om olyckan är framme, gör skadeanmälan och lämna de uppgifter som behövs för att reda ut skadeärendet till If. 

     

 
När och hur ska jag betala? 

If skickar en premiefaktura. Betala in premien på det bankkonto som anges på fakturan senast på förfallodagen. 

När försäkringsavtalet ingås kommer parterna överens om i hur många poster årspremien betalas och på vilket sätt If levererar fakturorna. 

     

 
När börjar och slutar försäkringen gälla? 

Försäkringen börjar gälla när försäkringstagaren och If kommer överens om att försäkringen ska börja. Försäkringen gäller tills vidare.  
Försäkringsskyddet upphör när försäkringstagaren skriftligen säger upp skyddet.  
If kan avsluta försäkringen om försäkringspremien inte har betalats på förfallodagen. Då upphör försäkringen 14 dagar efter att anmälan om 
uppsägning har sänts.  

If har dessutom rätt att säga upp försäkringen vid ingången av en ny försäkringsperiod.  
En tidsbestämd försäkring upphör vid avtalad tidpunkt utan separat anmälan. 

     

 
Hur kan jag säga upp avtalet? 

Du kan när som helst säga upp försäkringen. 
Anmälan om uppsägning ska göras till If skriftligen.  
En tidsbestämd försäkring kan inte sägas upp, om försäkringens giltighetstid är kortare än 30 dagar. 

 


