Det är viktigt att du
läser och sparar den
här informationen.

Allrisk för angivna värdeföremål
För- och efterköpsinformation
Gäller från 2022-01-01
Dina särskilt värdefulla saker kan skadas eller förloras genom andra händelser än de som täcks av hemförsäkringen. Det är för de tillfällena allriskförsäkringen finns. Den är ett komplement till din hemeller villahemförsäkring. Detta är endast en översiktlig information. Kontakta oss gärna. Vi lämnar rådgivning om
denna försäkringsprodukt. De fullständiga villkoren finns på vår webbplats. Du kan också ringa oss så
skickar vi dem till dig.

Vad ersätter försäkringen?

Aktsamhetskrav

Försäkringen gäller för skada eller förlust genom en plötslig och
oförutsedd händelse. Försäkringen gäller i hela världen och utan den
tidsbegränsning på 45 dagar som annars gäller vid resa.

Försäkringen gäller för den egendom som anges i försäkringsbrevet.

Var rädd om dina saker För att vi ska kunna ersätta dig fullt ut vid
skada eller förlust måste du ha varit aktsam. Har du inte följt de aktsamhetskrav som finns i försäkringsvillkoren, till exempel tillverkares
anvisningar eller bestämmelser i lagar och föreskrifter, kan ersättningen minskas. Hur stor minskningen blir beror på hur din oaktsamhet påverkat skadan och dess omfattning.

Hur stor blir ersättningen?

Självrisk

Högsta ersättningsbelopp anges i försäkringsbrevet. Försäkrad egendom ersätts inte till någon del av hemförsäkringen i övrigt. Tänk på att
beloppet inte ändras i takt med penningvärdet, utan du måste själv
anmäla ändringar till oss.

Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev.

Vilken egendom gäller försäkringen för?

Vad ersätts inte?
Försäkringen ersätter exempelvis inte
Förlust av egendom som förvaras i förrådsutrymme.
Skada orsakad av djur.
Skador som beror på slitage eller felaktig reparation.

Allmänna bestämmelser
I vår för- och efterköpsinformation om hem- och villahemförsäkring
kan du bland annat läsa om hur du förnyar din försäkring, vad som
händer om du inte betalar försäkringen och hur du kan få ditt ärende
omprövat. Där kan du också läsa om hur vi behandlar personuppgifter. Fullständig information om hur vi behandlar personuppgifter
hittar du på vår webbplats www.bsbforsakringar.se .

Om du ångrar dig
När du köpt din produkt eller tjänst på internet, telefon eller utanför
våra kontor, så kallat distansköp, har du möjlighet att ångra köpet
inom 14 dagar. Kontakta oss så hjälper vi dig. Har du hunnit betala får
du pengarna tillbaka med avdrag för den tid som du haft tjänsten.
Närmare bestämmelser om ångerrätt finns i lagen om distansavtal
och avtal utanför affärslokaler.

Om BSB Försäkringar
Bolaget, vars firmanamn är Bohuslänska Strandlägenas Brandförsäkringsförening, tecknar försäkring på villa-, villahem-, fritidshus-,
fastighets-, affärs-, småföretags- och fritidsbåtförsäkringar i kommunerna Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla,
Orust, Tjörn, Stenungssund, Kungälv, Öckerö och Partille i Västra
Götalands län.
Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

Bäckevikstorget 1
456 31 Kungshamn
0523-380 20
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