Motorförsäkring för Nordea husvagn
FAKTABLAD FÖR FÖRSÄKRINGSPRODUKT
Företag: If Skadeförsäkring AB (publ.) Sverige, org.nr.
516401-8102

Produkt: Nordea Motorförsäkring
för husvagn

Nordea i samarbete med If. Förköpsinformationen och de fullständiga försäkringsvillkoren hittar du på nordea.se. Vilken omfattning du
har valt för din försäkring kommer att stå i ditt försäkringsbrev.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Det minsta skydd du kan köpa är en halvförsäkring. De flesta köper dock helförsäkring.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Halvförsäkring

Personligt lösöre när du inte är på resa

Brand

Vattenskada på grund av köld

Stöld

Vattenskada på tank och rörledningar

Sanering vid feltankning

Låsbyte i samband med stöld av husvagnsnyckel

Rättsskydd
Avbrottsersättning vid semesterresa

Finns det några begränsningar i vad försäkringen
täcker?

Helförsäkring, utöver ovanstående ingår även
Vagnskada

Eftermonterad elektronisk utrustning som inte tillhandahålls av tillverkaren med värde över 25 000 kr

Vattenskada

Om föraren av dragbilen gör sig skyldig till rattfylleri

Maskinskada vitvaror

Om föraren av dragbilen saknar körkort som krävs
för bilen

Försäkringsbelopp är vad du maximalt kan få ut i försäkringsersättning. I normalfallet utgör försäkringsbeloppet marknadsvärdet för ditt fordon.

Om husvagnen vid färd är belagd med körförbud
När husvagnen inte används ska den vara låst med
godkänt lås
Lämnar du vid resa husvagnen obebodd upp till ett
dygn ingår personligt lösöre
Husvagnen får inte användas för uthyrning
Om husvagnen används utomlands mer än 182 dagar de senaste 12 månaderna när skada inträffar
Om föraren av dragbilen orsakar skada avsiktligt eller genom grov vårdslöshet
Avmonterade fordonsdelar och hjul måste förvaras
inlåsta

Var gäller försäkringen?
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Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det s.k. gröna kort-systemet. Försäkringen gäller dock inte i Iran,
Marocko och Tunisien

Vika är mina skyldigheter?
- Efter försäkringen börjat gälla ska du informera oss om följande;
- Om uppgifterna i försäkringsbrevet inte längre stämmer
- Om du ändrar husvagnen från originalskicket
- Om en skada inträffar måste du anmäla den till oss så snart som möjligt
- Du måste medverka till att vi får möjlighet att besiktiga inträffad skada
- Stöld och skadegörelse ska polisanmälas

När och hur ska jag betala?
Försäkringen kan betalas helårs-, halvårsvis eller månadsvis med autogiro.
Premien för ny försäkring ska betalas inom 14 dagar. När försäkringen förnyas ska denna betalas senast när den nya försäkringstiden börjar.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen börjar gälla den dag du själv väljer och står på försäkringsbrevet, dock tidigast från den dag och det klockslag du
väljer att teckna försäkringen.
Försäkringstiden avslutas efter ett år om du har sagt upp försäkringen före försäkringstidens utgång.
Har du inte sagt upp försäkringen före försäkringstidens utgång förnyas försäkringen för ytterligare en försäkringsperiod om
ett år, under förutsättning att du har betalat försäkringspremien för den nya försäkringsperioden.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Försäkringen kan sägas upp när som helst under försäkringstiden, men får verkan först vid utgången av försäkringstiden.
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Under pågående försäkringstid får du säga upp försäkringen att upphöra i förtid om du säljer husvagnen eller om du meddelat
Transportstyrelsen att husvagnen skrotats.

