HEM MAX 27
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Försäkringsbolag Dina Försäkringar, Sverige
Produkt: Boendeförsäkring

För- och efterköpsinformation samt fullständiga villkor hittar du på www.dina.se.
Vilken typ av försäkring handlar det om?
En hemförsäkring för dig som är högst 27 år och som hyr din bostad eller som bor i en bostadsrätt. Försäkringen
gäller för dig och de saker du äger, högst 150 000 kronor. Försäkringen innehåller även en reseförsäkring, överfallsskydd, en ansvarsförsäkring om du skulle bli skadeståndsskyldig och en rättsskyddsförsäkring om du skulle hamna
i en tvist.

Vad ingår i
försäkringen?

b Stöld och skadegörelse
b Läckage
b Brand
b	Naturskada (storm, hagel, översvämning, snötryck)

b
b Merkostnad och hyresbortfall
b Krisbehandling
b ID-skydd
b Näthjälpen
b Ansvar
b Rättsskydd
b Överfall
b Resa
b	Allrisk för lösöre
	Skada på hushållsmaskin

 örsäkringsbelopp och självrisk framgår av
F
din offert eller ditt försäkringsbrev.

Vad ingår inte i
försäkringen?
Här följer en sammanfattning av de viktigaste

undantagen i försäkringen.

r

	 Försäkringen gäller inte för någon du bor
tillsammans med

r	
Egendom som du enligt lag inte har rätt
att äga eller använda

r	Andra djur än hund, katt, akvariefisk och
burfågel

r	Motorfordon, båtar och andra vattenfarkoster

r	

Egendom som används i yrkesverksamhet eller som du lånar av ett företag

r	

 töld eller skadegörelse när gärningsS
mannen är insläppt eller har din tillåtelse
att vistas i bostaden

r	

 nsvars- och rättsskyddsförsäkringen
A
gäller endast för skadestånd och tvister
som rör dig som privatperson

r 	

Reseförsäkringen gäller inte för kostnader som beror på att du har ett vårdbehov redan innan du reser eller för något
du de senaste tre månaderna innan resan
har sökt vård eller behandling för

r 	

 eseförsäkringen gäller inte kostnad som
R
beror på graviditet efter den 28:e graviditetsveckan

r 	Reseförsäkringen gäller inte vid riskfyllda

aktiviteter som till exempel offpiståkning
utan guide, dykning utan dykcertifikat
eller vandring i bergsområden över 3 600
meters höjd

 inns det några begränsningar
F
av vad försäkringen täcker?
Här följer en sammanfattning av de viktigaste begränsningarna i försäkringen.

!	
Pengar högst 5 000 kronor
!	Värdehandlingar (exempelvis present-

kort eller biljetter) högst 10 000 kronor

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,
bankgirofaktura eller autogiro.

!	Egendom som du tar med dig utanför
bostaden högst 50 000 kronor

 är börjar och slutar
N
försäkringen gälla?

!	Cykel och barnvagn högst 20 000 kronor

!	Av- eller omonterade delar till bilar,

båtar och andra fordon eller farkoster
som inte ingår i försäkringen högst
10 000 kronor

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.

Var gäller
försäkringen?

b I den försäkrade bostaden
b	För egendom du tar med dig eller förvarar utanför bostaden gäller försäkringen
inom Norden

Hur kan jag
säga upp avtalet?
Du kan när som helst meddela oss att du vill
säga upp försäkringen till avtalets slut.

b	Vid resa gäller försäkringen i hela värl-

Tilläggsförsäkringar

den i 45 dagar

Vilka är mina
skyldigheter?
—	Lämna rätt uppgifter om den egendom
du vill försäkra
—
Betala premien i rätt tid
—	Efter förmåga hindra och begränsa
skada
—
Anmäla skada så snart som möjligt
—	Lämna de underlag som behövs för
skadereglering, till exempel polisanmälan och inköpshandlingar

Du kan komplettera försäkringen med följande tilläggsförsäkringar:
—
—
—
—
—
—

Bostadsrätt
Extra reseskydd
Golf
Småbåt
Hästtillbehör
Uthyrning
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