Hobbyverksamhet
Gäller från 2016-01-01
Tilläggsförsäkringen finns för dig som har en hobby –
exempelvis hemslöjd, trädgårdsodling, jakt eller fiske –
och är ett komplement till din hem- eller
villahemförsäkring. Detta är endast en översiktlig
information. De fullständiga villkoren finns på vår
webbplats. Du kan också ringa oss så skickar vi dem till
dig.

Vad ersätter försäkringen?
Försäkringen gäller för skada på eller förlust av saker genom en
plötslig och oförutsedd händelse inom Norden.

Vilken egendom gäller försäkringen för?
Försäkringen gäller för de saker du använder eller tillverkar i din
hobbyverksamhet.

Vem gäller försäkringen för?
Försäkringen gäller för dig som bedriver den hobbyverksamhet
som anges i försäkringsbrevet. Du får inte ha registrerad firma
och anställda. Hobbyn ska inte ge din huvudsakliga inkomst.

Hur stor blir ersättningen?
Högsta ersättningsbelopp anges i försäkringsbrevet.
Återskapande av lagrad information ersätts med högst 20 000
kronor.

Vad ersätts inte?
Försäkringen gäller bland annat inte för
- pengar och värdehandlingar
- förlust av stöldbegärlig egendom som förvaras i fristående
garage, uthus, källar- eller vindsutrymme
- skada som består i eller orsakas av slitage eller förbrukning
- skada orsakad av djur
- skada genom bedrägeri eller förskingring
- kostnader och uteblivna inkomster i samband med avbrott
i verksamheten.

Aktsamhetskrav
För att vi ska kunna ersätta dig fullt ut vid stöld eller annan
skada, måste du ha varit aktsam. Du ska exempelvis förvara
och handskas med dina saker så att skada eller förlust så långt
som möjligt förhindras.
Har du inte följt de aktsamhetskrav som finns i
försäkringsvillkoren kan ersättningen minskas. Hur stor
minskningen blir beror på hur din oaktsamhet påverkat
skadan och dess omfattning.

Ansvarsskydd
Försäkringen är ett skydd om du krävs på skadestånd som har
samband med din hobbyverksamhet.
Högsta ersättningsbelopp är 5 000 000 kronor.

Rättsskydd
Försäkringen ersätter dina ombuds- och rättegångskostnader om
du hamnar i en tvist som har samband med din hobbyverksamhet. Vissa tvister är undantagna från rättsskyddet, exempelvis
tvister om belopp under ett halvt prisbasbelopp.
Högsta ersättningsbelopp är 240 000 kronor varav 40 000 kronor
för vittnes- och utredningskostnader.

Självrisk
Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev.

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 dina personuppgifter.

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.
Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

