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Om det i försäkringsbrevet antecknats att OmfattandePlus-skydd har tecknats för hemlösöret, ersätts skador på lösöre i enlighet med Hemmets 
egendomsförsäkringsvillkor med iakttagande av följande utvidgningar: 
  
1. Försäkrat lösöre 
I OmfattandePlus-skyddet har maximiersättningen för vissa föremåls- eller egendomsgrupper höjts. Maximiersättningen för de enskilda föremål eller vissa 
föremåls- eller egendomsgrupper som utgör objekt för försäkringen framgår av tabellen nedan. 

 

Objekt Maximi- 
ersättning 
i euro 

Enskilt föremål eller samling 17 000 
 

Högst 17 000 euro värda enskilda konstverk, 
smycken och övriga värdeföremål sammanlagt 

50 000 

Högst 17 000 euro värda enskilda föremål som hör 
till samma föremålsgrupp eller som har samma 
eller liknande användningsändamål (t.ex. vapen, 
fiskeredskap, bordssilver, musikinstrument) 
sammanlagt 

50 000 

Cykel eller elektriskt förflyttningshjälpmedel med 
utrustning 

5 000 
 

Hem- och fritidsbostadshuslösöre som bestående 
eller tillfälligt förvaras i motorfordon, husbil, 
släpvagn, husvagn eller båt vid stöldskador och 
skadegörelse 

3 500
  
 

Lösöre som bestående eller tillfälligt förvaras i 
källarutrymme i vånings-, rad- och parhus och 
annat utomstående lager i anslutning till 
besittningen eller användningen av bostaden 
sammanlagt 

3 500 
 

Båt som tillverkats som roddbåt eller kanot samt 
utombordsmotor som hör till dessa på högst åtta 
hästkrafter sammanlagt 

3 500 
 

Verktyg, arbetsredskap och anordningar som 
används i förvärvsverksamhet 

2 000 
 

Pengar och värdepapper på försäkringsstället 500 

Pengar och värdepapper utanför försäkringsstället 200 

 
  
2. Resgods på resa utomlands 
Vid skada på resgods är självrisken i OmfattandePlus-skyddet 50 euro, om skadebeloppet är högst 3 500 euro. I beloppet kan ingå pengar upp till 500 
euro. Resgodsobjektet gäller på resa utomlands som varar i högst 45 dygn. 
  

3. Skador som ersätts 
Från OmfattandePlus-skyddet ersätts försäkringsfall i enlighet med Hemmets egendomsförsäkringsvillkor. Punkterna 3 Försäkringsskydd, 4 Allmänna 
begränsningar i försäkringsskydden och 5 Säkerhetsföreskrifter bör noteras särskilt. 
 
4. Ersättning av skador 
Vid bedömningen av egendomens pris och beräkningen av skadebeloppet tillämpas bestämmelserna i Hemmets egendomsförsäkringsvillkor med följande 
undantag: 
 
Vid ersättning av bärbara datorer, surfplattor, mobiltelefoner och motsvarande anordningar görs åldersavdragen i enlighet med villkorspunkt 6.2.3.3 inte för 
det år när föremålet tagits i bruk eller året därpå.  
 
Vid ersättning av övrig egendom som anges i villkorspunkt 6.2.3.3 görs åldersavdragen inte för det år när föremålet tagits i bruk eller de tre följande åren.  
 
Dessutom ersätts från OmfattandePlus-skyddet: 
 
Hole-in-one 
Från OmfattandePlus-skyddet ersätts den champagneservering som efter ett hole-in-one-slag enligt oskriven gentlemannaregel följer i klubbrestaurangen 
omedelbart efter ifrågavarande runda. Skyddet gäller överallt i världen. Maximiersättningen är 850 euro utan självrisk. 
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