
 

Detta faktablad ger endast en kortfattad beskrivning av försäkringen. Du kan läsa mer i för- och efterköpsinformation och 
i det fullständiga villkoret, som finns på  www.safetownforsakring.se.  Du kan också få dem hemskickade av vår 
kundservice.  

 
Vilken typ av försäkring handlar det om? 
Husvagnsförsäkring är en försäkring anpassad för dig som äger en husvagn. Du kan välja mellan halv- eller helförsäkring 

samt tilläggsförsäkringar. 
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  Vad ingår i försäkringen? 

 

Halvförsäkring 

 Brand 

 Glas 

 Stöld 

 Rättsskydd 

 Personlig lösegendom  

 Semesteravbrott  

 Ansvarsskydd för husvagn  

 

 

Helförsäkring 

Utöver Halvförsäkring & Husvagnsförsäkring ingår: 

 Vagnskadeförsäkring inklusive skadegörelse   

 Läckage från fast tank eller ledningssystem (gäller 

vid  vagnskada) 

 

 

Tilläggsförsäkringar 

Husvagnsextra – i tilläggsförsäkringen ingår: 

 Lösegendomsskada 

 Maskin och elektronikskada i boendedel  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vad ingår inte i försäkringen? 

 Det som inte är fordonets standardutförande eller 
som inte är normal utrustning till fordonet.  

 Skada som uppkommit vid tävling eller liknande 
användning inom inhägnat eller avlyst område 
eller på allmän väg under tävlingsliknande former, 
till exempel street race.  

 Ansvarsförsäkringen ersätter inte skador på din 

husvagn eller saker i din husvagn. Försäkringen 

ersätter heller inte skador som drabbar dig och din 

familj eller som kan ersättas av dragbilens 

trafikförsäkring.                             

 

 Var gäller försäkringen? 

 Försäkringen gäller inom EU/EES samt i 
Andorra och Schweiz 

 

 

 

 Vilka är mina skyldigheter? 

 Du måste lämna riktiga och fullständiga uppgifter 

till oss annars riskerar du att stå helt eller delvis 

utan försäkringsskydd.  

 Uppgifterna i ditt försäkringsbrev gäller för 

försäkringen. De bestämmer din premie och vilken 

ersättning du får om något skulle hända. Det är 

därför viktigt att du kontrollerar att uppgifterna  

stämmer och informerar oss om något ändras.   



 

 Finns det några begränsningar i vad försäkringen täcker? 

Här finns några exempel på begränsningar i din försäkring. I det fullständiga villkoret finns samtliga 

 säkerhetsföreskrifter, nedsättningsregler samt andra begränsningar beskrivna.   

 

! Vem försäkringen gäller för: Försäkringen gäller endast om du är fordonets verklige ägare och huvudsaklige 
brukare till den försäkrade egendomen. Skulle det visa sig att det är någon annan än du som äger fordonet 
gäller inte egendomsskyddet och någon ersättning kan inte betalas vid inträffad skada.   

 

! Säkerhetsföreskrifter: Följ alltid våra säkerhetsföreskrifter. Om du inte har följt våra säkerhetsföreskrifter 
kan du få mindre eller ingen ersättning alls, beroende på hur din oaktsamhet har påverkat skadan.   
Exempel på säkerhetsföreskrifter: 
- Dragfordonet får inte köras av förare som är påverkad av alkohol eller annan drog som är straffbart enligt 
lag. 
- Dragfordonet  får inte köras av förare som saknar giltigt och erforderligt körkort. 
- Lås alltid husvagnen när du lämnar den. 
- Följ tillverkarens anvisningar om skötsel och underhåll och se till att service utförs av fackman.  
- Fordonet får inte användas när det har körförbud. 
- Fordonet ska ha lagstadgat mönsterdjup på däck.    

 

! Uppsåt och grov vårdslöshet: Om du framkallat skada med uppsåt lämnas ingen ersättning. Om du istället 
har framkallat eller förvärrat skada genom grov vårdslöshet kan vi göra avdrag på ersättning.  

 

! Räddningsplikt: Du ska efter förmåga avvärja skada som kan befaras inträffa och omedelbart försöka 
begränsa skada som redan inträffat. Har du åsidosatt dina skyldigheter att vidta räddningsåtgärder kan 
ersättningen sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.  

 

! Dubbelförsäkring: Har samma intresse försäkrats mot samma fara hos fler bolag, är varje bolag ansvarig mot 
den försäkrade som om det bolaget ensamt hade beviljat försäkring. Du har dock inte rätt till högre ersättning 
från bolagen än som sammanlagt svarar mot skadan.  

 

! Force majeure: Försäkringen gäller inte för förlust som uppstår om skadeutredning, reparationsåtgärd eller 

betalning av ersättning fördröjs på grund av myndighets åtgärd, strejk eller liknande händelse. Om händelse 

ligger utanför vår kontroll kan inte vi hållas ansvarig för förseningen. 

 

 

 När och hur ska jag betala? 

Försäkringspremien ska betalas inom 14 dagar från den dag vi sänt premieavi till dig. Du väljer själv om du vill 
betala per helår, halvår eller månad. Du kan betala via faktura, e-faktura eller autogiro. Om du betalar med 
faktura tillkommer det en fakturaavgift på 35 kr. Vid E-faktura månadsvis tillkommer en fakturaavgift  på 10 kr.    
 

 

 

 

 

 När börjar och slutar försäkringen gälla? 
Försäkringen gäller från den dag du tecknar försäkringen, eller från den dag framåt i tiden som du vill att 
försäkringen ska gälla från. Försäkringen gäller normalt ett år. När försäkringen börjar och sluta att gälla 
framgår av försäkringsbeskedet.  
 

 Hur kan jag säga upp avtalet? 

Du kan säga upp din försäkring med 30 dagars uppsägningstid. Om ditt försäkringsbehov faller bort eller annan 
liknande omständighet kan försäkringen sägas upp med omedelbar verkan.  


