
Innehåll och högsta ersättningsbelopp

Egendomsskydd byggnad - fullvärde

Egendomsskydd lösegendom - 1 Mkr

Ansvarsförsäkring - 5 Mkr

Rättsskyddsförsäkring - 250 000 kr

Reseskydd i 45 dagar

Överfallsskydd - 1 Mkr

Krisförsäkring med 10 behandlingar

Allrisk byggnad - 150 000 kr

Ytskikt och tätskikt - 150 000 kr

Allrisk lösegendom - 100 000 kr

Mobbning - 30 000 kr

Identitetsskydd - 150 000 kr

 

Produktinformation  
Villahemförsäkring Lagom

Vi vet att det är mycket att tänka på när det ska byggas 
nytt hus och vill därför hjälpa dig att få ett bra skydd för 
både dig och dina ägodelar när du uppför din Fiskarheden-
villan. Därför ingår ett års villahemförsäkring till dig som 
kund till oss - Ett unikt erbjudande som Fiskarhedenvillan 
har tagit fram i samarbete med Gjensidige Försäkring.

Tänk på
• Vitvaror och annan maskinell utrustning är stöldbegär-

liga, så be leverantören att leverera dem först när huset 
går att låsa.

• Väder och vind kan ingen förutspå, så se till att material 
som inte tål vatten och vind förvaras i en skyddad miljö. 

Så gäller försäkringen – Hus under uppförande
Din villahemförsäkring börjar gälla från och med 30 dagar 
innan avtalad huvudleverans av ditt hus. Försäkringen 
gäller under hela uppförandetiden, dock som längst i 12 
månader. På samma sätt som försäkringen gäller för bygg-
nad gäller den också för arbetsbodar, verktyg och material 
som är avsett att ingå i huset. En viktig förutsättning för att 
försäkringen ska gälla är dock att det är du själv som ska 
äga huset när det är färdigbyggt.

Försäkringen gäller på samma sätt som för ett färdigbyggt 
hus, men det finns några regler och undantag som är bra 
att känna till;

• För att ersättnings ska kunna lämnas för stöld av verktyg 
och material krävs att de förvaras i låst utrymme.

• Om det skulle inträffa ett läckage eller skada på installa-
tion så gäller försäkringen endast efter det att rörsystem 
har prövats och godkänts.

• Skadegörelse på arbetsbodar, verktyg och material 
ersätts inte.

• För att ersättnings ska kunna lämnas för stormskada 
på verktyg och material så krävs att dessa är placerade 
inomhus.

När du utför byggnadsarbeten för egen räkning gäller  
ansvarsförsäkringen även för dig som byggherre.

 

Detta ingår i försäkringen
Utöver att material, arbetsbodar och verktyg är försäkrade 
så är själva huset försäkrat. Eftersom försäkringen är en 
kombinerad villa- och hemförsäkring så är även hushållets 
saker försäkrade upp till 1 miljon kronor, oavsett om  
sakerna är placerade i Fiskarheden-huset eller i den  
bostad ni bor i under tiden bygget pågår. Även rese- 
försäkring, ansvarsförsäkring och rättsskydd ingår samt 
en allriskförsäkring för era saker. I listan nedan ser ni en 
översikt av vad försäkringen innehåller och vilka högsta 
ersättningsbelopp som gäller.


