Förköpsinformation

Försäkring
HusbilBAS
och HusbilPLUS
Hos oss kan du få allt från ett gott grundskydd till ett mer omfattande skydd för din
husbil, dig själv och dina medtrafikanter. Välj mellan HusbilBAS och HusbilPLUS samt
mellan hel- och halvförsäkring.

Gäller från och med 2017-04-01

Fyra alternativ
Du kan välja mellan hel- eller halvförsäkring och den gäller året runt, även om du ställer av husbilen
under tider då du inte använder den. Båda försäkringarna finns dessutom i varianterna PLUS och BAS.
Det mest omfattande skyddet får du med en helförsäkring HusbilPLUS. Den innehåller bland annat rätt
till avbrottsersättning och Assistans. Med HusbilBAS får du en bra grundförsäkring. Den lagstadgade
Trafikförsäkringen ingår oavsett vilken lösning du väljer.
Jämför så får du se

Nedan ser du en sammanfattning av de viktigaste delarna av försäkringarna. Här kan du också jämföra
försäkringsvillkoren med din nuvarande försäkrings. Villkoren i sin helhet kan du beställa via Kundcenter
Privat på 0771-22 11 22, hämta på närmaste bankkontor eller ladda ner på swedbank.se/husbilsforsakring.

HusbilBAS

HusbilPLUS





Skador på annans fordon





Skador på annans egendom





2 Skador vid brand





3 Skador på vind-. bak- och sidorutor





4 Maskinskador, även hushållsmaskiner och klimatanläggning





5 Krishantering – 10 behandlingar hos psykolog/terapeut





6 Skydd för personligt lösöre med upp till 35 000 kr





7 Bärgning vid driftstopp





8 Dina kostnader för ombud vid tvist





9 Stöld och skador vid stöld





Stöld av fabriksmonterad ljud- och bildutrustning





Stöld av eftermonterad ljud- och bildutrustning upp till 20 000 kr





Halvförsäkringen ersätter
1 Personskador (Trafikförsäkring)

Stöld av eftermonterad ljud- och bildutrustning upp till 40 000 kr

Nuvarande
försäkring



10 Avbrottsersättning med 500 kr i maximalt 21 dagar



11 Assistans, oftast inom en timme vid driftstopp



12 Reparationsbidrag på 2 500 kronor vid djurkollision och skadegörelse



HusbilBAS

HusbilPLUS





Skadegörelse på ditt fordon





Skador vid andra utifrån kommande olyckshändelse till exempel
fallande träd





Vattenskada genom utströmning från tank, klimatanläggning
eller ledningar





Helförsäkringen ersätter dessutom
13 Skador på ditt fordon vid trafikolycka

14 Ingen självrisk vid djurkollision och skadegörelse



15 Ingen självrisk vid kollision med utlandsregistrerat motorfordon



Nuvarande
försäkring

Din nuvarande försäkring ������������������������kr/mån
HusbilPLUS ������������������������kr/mån
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Försäkra husbilen – mer information
1. Personskador och skador på annans
egendom
Den lagstadgade trafikförsäkringen
ersätter skador på annans egendom samt
personskador på både dig och andra. Tänk
på att du måste ha trafikförsäkring från
den dag du köper husbilen.
Trafikförsäkringen ersätter inte:
• Skada på ditt fordon eller saker i ditt
fordon.
• Skada som skett inom inhägnat tävlingsområde under tävling, träning, övningskörning, uppvisning eller liknande
ändamål.

2. Brand Ersätter skador som uppstår vid
brand, blixtnedslag eller explosion.
Försäkringen ersätter inte:
• Skada på grund av brand eller explosion
inuti ljuddämpare, däck eller slangar.
• Skada på elektrisk motor, styrdon och
strömförbrukare som orsakats av brand
eller kortslutning.

3. Glas Ersätter skador när bilens vind-,
bak eller sidoruta spräcks eller krossas av
till exempel stenskott.
Försäkringen ersätter inte:
• Skada till följd av att bilen kolliderat, vält
eller kört av vägen.
• Skada på sollucka eller glastak.
4. Maskinskada Ersätter skador på bilens
motor, växellåda och kraftöverföring.
Bilen får vara högst 10 år gammal och ha
körts högst 12 000 mil. Ersätter dessutom skada eller fel på fabriksmonterade
komponenter i chassi, interiör samt
hushållsmaskiner om husbilen är högst
fem år räknat från första registreringsdagen.
Försäkringen ersätter inte:
• Skada på exempelvis avgasrör,
ljuddämpare och bränsletank.
• Skada som beror på slitage.
• Skada som skett inom inhägnat
tävlingsområde.
5. Krishantering Försäkringen ersätter
10 behandlingar hos psykolog/terapeut
(anvisad av Tre Kronor) om du drabbas av
psykisk ohälsa i samband med skada som
ersätts av din försäkring.

6. Personligt lösöre Försäkringen
omfattar även personligt lösöre med
högst 35 000 kronor.

Försäkringen ersätter inte
• Sedlar, mynt, värdehandlingar, manuskript, sedel- eller frimärkssamlingar.
• Antikviteter, konstverk, äkta mattor, fordon och båtar (även windsurfingbräda).
• Varor till försäljning eller bearbetning.
• Inventarier som hör till rörelse eller
annan förvärvsverksamhet.
För föremål helt eller delvis av ädel metall,
äkta pärlor, ädelstenar, vapen, vin och
sprit är högsta ersättning 5 000 kronor.

7. Räddning Vid trafikolycka, stöld eller
annat driftstopp får du ersättning för
bärgning till närmaste verkstad.
Försäkringen ersätter inte:
• Skada som inträffat vid driftstopp på
grund av brist på drivmedel.
• Skada som skett inom inhägnat tävlingsområde.
8. Rättsskydd Försäkringen ersätter advokatkostnader vid tvist som kan uppstå
vid trafikolycka, bilköp, reparation eller
försäljning av ditt fordon . Om du förlorar
tvisten betalar försäkringen även motpartens kostnader. Tvisten ska kunna prövas
av allmän domstol. Högsta ersättningsbelopp är 200 000 kronor.
Försäkringen ersätter inte:
• Kostnader för småmål, det vill säga
tvister som rör belopp under ett halvt
basbelopp. Tvist med Tre Kronor om
försäkringsavtalet omfattas dock.
• Kostnader för tvist med någon som du
är eller har varit gift med, registrerad
partner eller sammanboende med.

9. Stöld Ersätter skador vid stöld eller
rån av bilen eller dess utrustning samt
skador i samband med stöld eller försök
därtill. För ljud- och bildutrustning som är
fabriksmonterad gäller försäkringen utan
beloppsbegränsning.
Är ljud- och bildutrustningen eftermonterad är ersättningen begränsad till 40 000
kronor om du har HusbilPLUS och 20 000
kronor om du har HusbilBAS .
Försäkringen ersätter inte:
• Förskingring, exempelvis om du låter en
person provköra ditt fordon och denne
försvinner med bilen.
• Olovligt brukande, exempelvis om någon
i hushållet olovligen använder bilen.
• Ljud- och bildutrustning som inte är
fastmonterad.
• Cd-skivor, kassettband och utrustning/
tillbehör som även kan användas utanför
bilen.
• Dina personliga tillhörigheter, exempelvis solglasögon, smycken, kontanter och
bärbar dator.

10. Avbrottsersättning Ingår endast
i HusbilPLUS. För husbil som inte kan
användas på grund av ersättningsbar
skada eller stöld och som medför avbrott
i påbörjad semesterresa lämnas avbrottsersättning med 500 kronor per dag i
maximalt 21 dagar.
Försäkringen ersätter inte:
• Ersättning för extra dagar på grund av
försummelse från dig.
• Ersättning när din husbil ställts av före
skadetillfället.
• Ersättning för längre tid än vad som är
skäligt för att reparera din husbil.

Självrisker
Trafikförsäkring

Normalt ingen

Brand

1 500 kr

Glas

Vid byte 1 500 kr, vid reparation ingen självrisk

Stöld

1 500 kr

Maskinskada

2 000 kr 0–5 000 mil, 4 000 kr 5 001–10 000 mil,
6 000 kr 10 001–12 000 mil

Krishantering

Ingen självrisk

Räddning

1 500 kr

Rättsskydd

20 % av skadekostnaden, lägst 1 500 kr

Vagnskada

2 500 kr

Om någon annan än du, din maka/make/registrerad partner eller sambo framför bilen gäller
vagnskadeförsäkringen i HusbilBAS med en förhöjd självrisk på 2 500 kronor.
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Försäkra husbilen – mer information
11. Assistans Ingår endast i HusbilPLUS.

13. Skador på din husbil Vagnskada ersätter skador på ditt fordon som uppstår
i samband med trafikolycka, skadegörelse
eller annan yttre olyckshändelse. För
seriemässigt tillverkad husbil ersätter
försäkringen dessutom skada genom
oberäknad utströmning av vatten från
fastmonterad tank, klimataläggning eller
ledningssystem.
Försäkringen ersätter inte
• Skada som skett inom inhägnat tävlingsområde.
• Skada som är inifrån kommande, till
exempel möss som orsakar skada på
bilklädseln.
• Skada som orsakats av köld, väta, fukt,
rost eller frätning.
• Vattenskada i husbilen på grund av
kondens, frysning, genom utströmning
av lösa plastdunkar, genom läckage från
taklucka, fönster eller karosskarvar.

14. Djurkollision och skadegörelse

Ändrade förutsättningar De uppgifter
som står på försäkringsbeskedet är de
som gäller för din försäkring. Det är därför
viktigt att du informerar oss om eventuella förändringar som kan påverka din
premie och din möjlighet att få ersättning
om något skulle hända. Exempel på sådana
förändringar är att du kör mer än vad du
anmält eller att du flyttar.

Krav på bilen Bilen får inte användas
om den har meddelat körförbud. Du ska
följa fabrikantens anvisningar om skötsel,
underhåll och service samt se till att reparation och service är fackmannamässigt
utförd. Bilens utförande får inte ändras.
Dessutom ska du kontrollera tankar och
ledningssystem varje år, med hänsyn till
slitage och åldersförändringar.

Vid skada Tre Kronor har avtal med olika
verkstäder och leverantörer och det är till
någon av dessa du ska vända dig till för
bärgning, reparation, inköp, bilhyra med
mera. Därför ska du alltid kontakta Tre
Kronor innan du anlitar en verkstad för att
reparera ditt fordon.

Krav på aktsamhet För att få rätt

Låskrav och förvaring av bilnycklar

ersättning från försäkringen måste du
följa vissa aktsamhetskrav. Annars kan
ersättningen minskas med 25, 50 eller
100 procent. Hur mycket vi minskar
ersättningen beror på hur din oaktsamhet
påverkat skadans omfattning. Förvarar du
till exempel vinterdäcken i flerbilsgarage
kan du få 25 procent nedsättning.

När du lämnar bilen ska tändningslåset
var låst. Nyckeln till låset får inte förvaras
eller gömmas i eller i närheten av bilen och
ska i övrigt förvaras på ett säkert sätt.
Nycklarna får inte ha uppgift om namn,
adress eller registreringsnummer.

Om ditt fordon blir stående till exempel på
grund av trafikolycka, oförutsett tekniskt
fel, bränslebrist, punktering eller förlust
av bilnycklar får du hjälp, oftast inom en
timme i Sverige och inom fyra timmar
utomlands. Hjälpen kan till exempel avse
reparation på plats, bärgning och hotellrum. Du betalar ingen självrisk och kan få
ersättning för upp till tre skador/händelser per försäkringsår. Kom ihåg att skaffa
ett medgivande från Tre Kronor Jour innan
du beställer service, annars kan du riskera
att få avdrag på ersättningen.

12. Djurkollision och skadegörelse Ingår
endast i HusbilPLUS. Har du halvförsäkring
ersätter försäkringen ett reparationsbidrag
upp till 2 500 kronor.

Ingår endast i HusbilPLUS. Har du helförsäkring reduceras självrisken med 2 500
kronor. Har du halvförsäkring ersätter
försäkringen ett reparationsbidrag upp till
motsvarande belopp.

15. Kollision med utländsk motpart
Ingår endast i HusbilPLUS. Om du har
vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti ersätter försäkringen hela
grundsjälvrisken, om du kolliderar med ett
utlandsregistrerat motorfordon, oavsett
vems felet är.

Rätt ersättning

Krav på föraren
• Föraren får inte själv orsaka skadan med
uppsåt eller genom grov vårdlöshet.
• Föraren får inte vara straffbartpåverkad
av alkohol eller annat berusningsmedel.
• Bilen får inte köras om föraren saknar
giltigt och erforderligt körkort.
• Bilen får inte övningsköras om läraren
eller eleven vid övningskörning inte uppfyller kraven för tillåten övningskörning.

Krav på förvaring av egendom Egendom som förvaras i fordonet och inte är
fastmonterad ska vara inlåst i fordonet
när du lämnar det. Fordonsdel eller utrustning som inte är fastmonterad, till exempel vinter- eller sommardäck, ska förvaras
i låst garage eller annan låst lokal som
endast du eller din familj har tillgång till.
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Om något händer när du är utomlands,
kontakta alltid SOS International eller
Falck Global Assistance för att få rätt
instruktioner. (Om bilen blir stulen, anmäl
även till polisen på orten.)

Bra att veta
Var försäkringen gäller Försäkringen

Ångerrätt När du tecknar försäkring

Om du inte är nöjd

gäller i de flesta europeiska länder samt i
några utomeuropeiska medelhavsländer.
För färd i vissa av dessa länder behöver du
dock ha ett internationellt trafikförsäkrings bevis, ett så kallat Grönt kort.

genom ett distansavtal har du rätt att
ångra köpet inom 14 dagar. Tiden räknas
från det att avtalet ingåtts och du fått
information och avtalsvillkor. För att
utnyttja din ångerrätt kontaktar du
Kundcenter Privat på 0771-22 11 22.
Har du redan hunnit betala premien
återbetalar vi den med avdrag för
den del av premien som avser den
tid försäkringen gällt.

Skadeärenden
• Vänd dig först till Tre Kronor. Ta först
kontakt med den som handlagt ditt
ärende. Om du vill gå vidare med ditt
ärende finns även andra omprövningsmöjligheter.
• Kundombudsmannen på Tre Kronor.
• Allmänna reklamationsnämnden (ARN) .
• Tingsrätt .
• Konsumenternas Försäkringsbyrå ger
råd i försäkringsärenden men prövar inte
enskilda tvister.
• Kommunal konsumentrådgivning finns i
många kommuner och ger råd och hjälp i
försäkringsärenden.
Övriga ärenden
• Klagomålsansvarig på Swedbank.
• Konsumenternas Bank-och finansbyrå.

För vem försäkringen gäller Försäkringen avser endast försäkringstagarens
eget ekonomiska intresse som ägare till
bilen. Detta intresse ska vara lagligt. Det
innebär att delkasko- och vagnskadeförsäkringen inte gäller om du låter någon
annan stå som ägare och försäkringstagare till ditt fordon.

Premien påverkas bland annat av vilken
bil du har, bilens ålder, var du bor och hur
länge du haft körkort.

Betalning Du väljer själv om du vill betala
din försäkring per år mot ett vanligt
inbetalningskort eller månadsvis via
autogiro som är kostnadsfritt. Vid sen
betalning tillkommer påminnelseavgift.

Försäkringsgivare till försäkringen är Tre
Kronor Försäkring AB, 106 60 Stockholm.
För försäkringsavtalet tillämpas svensk lag.

Viktiga telefonnummer
För att anmäla en skada ring:

Om du behöver snabb hjälp när du är i Sverige ring:

Tre Kronor Skador, 0771-23 33 33.

Tre Kronor Jour/Assistans 020-57 16 00.

För mer information om dina försäkringar:

Om du behöver snabb hjälp när du är utomlands ring:

Ring Swedbanks Kundcenter Privat på 0771-22 11 22, besök
närmaste bankkontor eller swedbank.se/husbilsforsakring

SOS-international +45 70 10 50 50 Falck Global Assistance
+46 8 587 717 76.

5

