
Husvagnsförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt

Företag: Försäkringsbolag Dina Försäkringar, Sverige 

Produkt: Motorfordonsförsäkring

För- och efterköpsinformation samt fullständiga villkor hittar du på www.dina.se.

Vilken typ av försäkring handlar det om? 
Försäkringen gäller för husvagn. Du kan välja mellan halvförsäkring eller helförsäkring. Försäkringen kan även 
ersätta avbrott i semestern i fall det skett en ersättningsbar skada. 

 Vad ingår i 
 försäkringen?
  

Halvförsäkring

b	Brand

b	Stöld 

b	Glas

b	Rättsskydd

b	Ansvar egendom

b	Ansvar person

b	Semesteravbrott

b	Personlig egendom

 Helförsäkring (inklusive halvförsäkring)

b	Vagnskada

b		Vattenskada från fordonets tank eller 
ledningssystem

b	Stormskada på förtält/markis

 Vilken omfattning och självrisk du valt fram-
går av din offert eller ditt försäkringsbrev.

 Vad ingår inte i 
 försäkringen?

	Här följer en sammanfattning av de viktigaste 
undantagen i försäkringen. 

Halv- eller Helförsäkring
Försäkringen gäller inte

r   för skada om fordonet i en sammanhäng-
 ande period varit utanför Sverige i mer   

 än 185 dagar de senaste 12 månaderna

r   för skada som är orsakad av råttor, möss
 eller andra skadedjur

r   om fordonet tagits i anspråk för militärt 
 ändamål

r    för pengar, mynt-, sedel- och frimärks-
samlingar, ritningar och manuskript

r    för konstverk, äkta mattor, antikviteter, 
fordon och båtar
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 Hur kan jag 
 säga upp avtalet?

Du kan när som helst meddela oss att du vill 
säga upp försäkringen till avtalets slut. Om du 
har sålt fordonet behöver du kontakta oss för att 
försäkringen ska avslutas.

  När börjar och slutar 
 försäkringen gälla?

Försäkringen börjar gälla från den dag vi kommer 
överens om. Ska försäkringen börja gälla samma 
dag gäller den från det klockslag du tecknade 
försäkringen. Försäkringen gäller under ett år och 
förnyas automatiskt.

 När och hur 
 ska jag betala?

En nytecknad försäkring ska vara betald inom 
14 dagar. En förnyad försäkring ska vara betald 
senast den dag den nya perioden börjar gälla. 
Du kan välja om du vill betala försäkringen per 
månad, halvår eller helår med e-faktura, bankgi-
rofaktura eller autogiro.

 Vilka är mina 
 skyldigheter?

 — Lämna rätt uppgifter om fordonet

 — Betala premien i rätt tid

 —  Efter förmåga hindra och begränsa skada

 — Anmäla skada så snart som möjligt

 —  Lämna de underlag som behövs för ska-
dereglering, till exempel polisanmälan och 
inköpshandlingar

 —  Ge oss tillgång till data som sparats av/
om fordonet 

  Finns det några begränsningar  
av vad försäkringen täcker?

Här följer en sammanfattning av de viktigaste 
begränsningarna i försäkringen. 

   !  Utrustning för överföring av bild och ljud 
som inte är originalmonterad är ersätt-
ningen begränsad till 25 000 kronor

   !  Personlig egendom begränsad till 20 000 
kronor

   !  Fordon med ett värde av 1 Mkr eller mer 
som vid stöld saknar godkänd spårnings-
utrustning får nedsatt ersättning med 50 
procent

   !  Vid vistelse i länder utanför EES-området 
och Schweiz ska fordonet vara utrustat 
med godkänd spårningsutrustning. Om 
detta saknas minskas ersättningen med 
50 procent.

 Var gäller 
 försäkringen?

b   Norden och de länder som omfattas av 
Gröna kort-avtalet samt under transport 
mellan dessa länder

b  För fordon som är avställda i Vägtrafikre-
gistret gäller försäkringen endast i Sverige

b  Trafikförsäkringen gäller i hela världen 
enligt trafikskadelagen för skada som i 
följd av trafik med svenskregistrerat for-
don tillfogas svensk medborgare eller den 
som har sin hemvist i Sverige


