
HusMer är en tilläggsförsäkring till din villa-, 

villahem- eller fritidshusförsäkring och ger ett utökat 

skydd för din fastighet. I villa- eller fritidshusförsäk-

ringen ersätter vi skador vid till exempel brand, 

inbrott, läckage, översvämning, oljeskada och 

angrepp av insekter och skadedjur. 

HusMer ersätter plötslig och oförutsedd händelse på 

byggnad och tomtmark, av annat slag än vad som 

ersätts av Villa/Villahem eller Fritidshusförsäkring.

HusMer ger även lägre åldersavdrag vid totalskada 

samt lägre självrisk vi översvämning. I den här 

broschyren får du en översiktlig beskrivning av 

tilläggsförsäkringen. 

Var gäller försäkringen? 

HusMer gäller på försäkringsstället som du uppger när du 

tecknar försäkringen. 

Vem omfattar försäkringen? 

Försäkringen gäller för dig som ägare till fastigheten, samt för 

övriga delägare om de är namngivna i försäkringsbrevet. 

Vad omfattar försäkringen? 

Egendomsskyddet gäller för de byggnader som finns angivna i 

försäkringsbrevet samt tomtmark. Till byggnad hör bland annat 

ledningar och andra installationer, samt radio- och tv-antenn.

 Med tomtmark menar vi för försäkrad byggnad avstyckad mark 

med växtlighet, staket, flaggstång samt även brygga, spa-anlägg-

ning till exempel pool eller s k badtunna. 

 � HusMer ersätter inte 

 • skada på växthus, brygga, båthus, sjöbod, badhytt eller 

liknande orsakad av vind, vågor eller andra naturkrafter 

 • byggnadsdel som skadas av mögel, fukt, röta, svamp, rost eller 

annan långtidspåverkan 

 • skada orsakad av läckage från tak eller på grund av bristande 

dränering eller underhåll 

 • skada som inte inverkar på egendomens funktion utan enbart 

består i skönhetsfel

Vad ersätter försäkringen? 
HusMer 

 • ersätter skada genom plötslig och oförutsedd händelse av annat 

slag än vad som ersätts enligt avsnitten brand, inbrott, 

skadegörelse, läckage, storm och om maskiner går sönder 

 • begränsar högsta åldersavdrag vid del eller total skada

 • minskar självrisken vid översvämning. 

Hur stor blir ersättningen? 
HusMer innebär upp till 65 000 kronor lägre åldersavdrag vid  

till exempel totalskada. Det innebär att åldersavdrag kan bli 

högst 10 000 kronor. Vid översvämning minskas självrisken från  

10 procent av skadan, lägst 10 000 kronor till den självrisk du 

valt för aktuell byggnad, t ex 2 500 kronor. 

 � Vid skada genom plötslig och oförutsedd händelse ersätts upp 

till 150 000 kronor för bostadshus, 50 000 kronor för annan 

byggnad samt upp till 50 000 kronor för tomtmark - växlighet, 

staket flaggstång m m.
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 � Var rädd om din egendom 
För att vi ska kunna ersätta dig fullt ut vid skada, måste du ha 

uppfyllt försäkringens aktsamhetskrav. För att få full ersättning 

ska du ta hand om den försäkrade egendomen med aktsamhet 

och omsorg för att förhindra så långt som möjligt att skada 

uppstår. 

 � aktsamHetskraV 

Försummar du att följa aktsamhetskrav i försäkringsvillkoren 

eller författning som villkoren hänvisar till, kan ersättningen 

sättas ned.

 � nedsättning av försäkringsersättning 
Har du inte uppfyllt kraven minskas din ersättning normalt med 

25 procent av skadebeloppet, dock lägst 1 500 kronor. Hur stort 

avdraget blir beror på omständigheterna, bland annat försum-

melsens art och betydelse för skadan. nedsättningens storlek kan 

också påverkas av särskilda skäl samt av den skadade egendo-

mens art och värde. Det är inte bara om du själv försummat 

aktsamhetskraven som ersättningen kan sättas ned. avdrag kan 

också göras om någon annan än du själv varit oaktsam. 

 � riskökning 

Du ska snarast anmäla ändring av betydelse för försäkringsavta-

let till oss. Det kan till exempel vara 

 • att byggnaden där du har din bostad av någon anledning 

lämnas obebodd under mer än fyra månader  

 • att du flyttar. 

Försummar du att anmäla en sådan ändring kan ersättningen 

sättas ned.

Vad kostar det? 

Vad kostar försäkringen? 
priset på HusMer är 295 kronor 2010. 

självrisk 
En del av skadekostnaden står du alltid själv för. Den delen kallas 

självrisk. självrisken är lägst 1 500 kronor per skada om du inte 

själv valt högre självrisk. En vanlig självrisk på byggnad är 

2 500 kronor. 

 � om du eller övriga försäkrade får tre skador under en 

treårsperiod får du tillägg med ytterligare en självrisk från och 

med fjärde inträffade skadan. Har du haft denna försäkring hos 

oss i minst fem år i följd och under den tiden inte fått ersättning 

för någon skada sänker vi självrisken med 1 000 kronor. 

kraV ocH öVriga bestämmelser 

avtalstiden 
Försäkringsavtalet är teckna på ett år om inte annat framgår. 

Försäkringen gäller från den dag som anges i försäkringsbrevet. 

Din försäkring träder i kraft dagen efter du ansökt om försäkring 

om inte annan försäkringstid avtalats. 

betalning av försäkringen 
 � Första betalningen av din försäkring ska ske inom 14 dagar 

efter den dag Länsförsäkringar avsänt skriftligt meddelande om 

betalning till dig.

förnyelse 
normalt förnyar vi din försäkring automatiskt. Undantag är när 

vi bestämt att försäkringen ska upphöra vid försäkringstidens 

slut eller när det framgår av avtalet eller andra omständigheter 

att den inte ska förnyas.

följden av obetald försäkring 
om du inte betalar din försäkring i tid får Länsförsäkringar säga 

upp försäkringsavtalet att upphöra 14 dagar efter vi sänt skriftlig 

uppsägning. Betalar du försäkringen innan denna tid löpt ut 

upphör inte försäkringen. 



rätt att säga upp försäkringsavtalet 
Du har rätt att säga upp försäkringsavtalet med omedelbar 

verkan om ditt försäkringsbehov bortfaller eller om det inträffar 

annan liknande omständighet. 

dina personuppgifter 
De personuppgifter du lämnar till oss eller som vi hämtar på 

annat sätt behandlas enligt personuppgiftslagen. Vi kan även 

spela in eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med 

oss. Uppgifterna är avsedda att i första hand användas inom 

länsförsäkringsgruppen men kan lämnas ut till andra företag, 

föreningar, organisationer som vi samarbetar med samt myndig-

heter i de fall skyldighet föreligger enligt lag. personuppgifter 

använder vi bland annat för att teckna och administrera avtal och 

för att fullgöra rättsliga skyldigheter. Uppgifter om vilka 

sakförsäkringar du har kan lämnas till personer som du har 

gemensamt hushåll med. En gång om året har du rätt att 

kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om dig, 

efter en skriftlig ansökan. Eventuella felaktiga personuppgifter 

kan du självklart be att få rättade. Mer information får du i de 

fullständiga villkoren eller genom att gå in på vår webbplats.

försäkringsbrevet 
avtalet mellan oss utgörs av försäkringsbrevet och de fullstän-

diga försäkringsvillkoren. allt du vill försäkra ska vara med i 

försäkringsbrevet. Det är viktigt att du ger oss riktiga och 

fullständiga uppgifter samt anmäler ändringar till oss.  

försäkringsvillkor 
Detta är endast en sammanfattning av försäkringsvillkoren. 

Fullständiga villkor finner du på lansforsakringar.se. Du kan 

också ringa kontakta oss så skickar vi dem till dig. 

klagomålsansvarig 
Är du missnöjd med något angående din försäkring kan du alltid 

vända dig till länsförsäkringsbolagets klagomålsansvarig. 

klagomålsansvarig ser till att ditt ärende behandlas och 

besvaras. 

om våra åsikter går isär  
Är du inte nöjd med vårt beslut i ett ärende, kan du begära att ditt 

ärende omprövas av vår prövningsnämnd, telefon 031 63 80 00, 

Lilla Bommen 8, 404 84 Göteborg. 

Till allmänna reklamationsnämnden (arn) kan du vända dig 

med tvistefrågor som inte är av medicinsk karaktär. 

när det gäller medicinska frågor kan dessa skickas till person-

försäkringsnämnden för yttrande. 

prövningen i nämnderna är kostnadsfri. 

Vill du vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat, kan 

dina ombudskostnader ersättas genom ditt rättsskydd i försäk-

ringen. Du betalar då enbart självrisken. 

Du kan också vända dig till den kommunala konsumentvägled-

ningen för information och råd om försäkringar. 

konsumenternas Försäkringsbyrå lämnar också allmänna 

upplysningar i förfrågningar. Telefon 08 22 58 00. rådfrågning 

enligt ovan är kostnadsfri.  

länsförsäkringar  

– både bank ocH försäkringsbolag 

Hos Länsförsäkringar har du även tillgång till alla banktjänster du 

behöver för din privatekonomi. kontakta oss så får du veta mer. 

För att du som försäkringstagare ska få bra och tydlig informa-
tion om innehållet i och omfattningen av din försäkring, har vi 
markerat med en pil framför text som innehåller extra viktig 
information för dig. 

�� I�din�försäkring�kan�det�finnas�vissa�begränsningar�i�
försäkringsskyddet.�

�� Det�kan�även�finnas�viktiga�säkerhetsföreskrifter/
aktsamhetskrav�som�du�måste�känna�till�och�iaktta�för�att�din�
försäkring�ska�gälla�fullt�ut.��

�� Som�försäkringstagare�har�du�också�skyldighet�att�anmäla�
eventuell�riskökning�för�att�inte�ditt�försäkringsskydd�ska�
påverkas.��

�� Dessutom�är�det�viktigt�för�dig�att�känna�till�hur�du�kan�förnya�
din�försäkring�vid�avtalstidens�slut�så�att�du�inte�går�miste�om�
ersättning�om�olyckan�är�framme.��

Viktigt att Veta
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