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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 som du har laglig rätt att få innan du köper
försäkringen. 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, 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.

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 vårt 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 distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Om Brunskogs försäkringsbolag/Långseruds försäkringar
Brunskogs försäkringsbolag/Långseruds försäkringar bildades år 1865. Från början var bolaget endast ett brandförsäkringsbolag,
men idag kan vi erbjuda flera olika typer av försäkringar med ett fullvärdigt skydd. Vårt område sträcker sig över hela Värmland
och vårt huvudkontor ligger i Edane. Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

Vem svarar för försäkringsskyddet
Brunskogs försäkringsbolag försäkringar svarar normalt för försäkringsskyddet utom för följande avsnitt, där Ålands Försäkringar
Ab, PB 64, 22101 Mariehamn, Finland, FO-nummer 3125676-2, med hemort i Mariehamn, Finland, är försäkringsgivare:
- Hemförsäkring och Villahemförsäkring: avsnitten Ansvar, Rättsskydd, Överfallsskydd, Privatolycksfall, Skydd när du reser och
Utökat reseskydd.
- Villaförsäkring och Fritidshusförsäkring: avsnitten Ansvar och Rättsskydd.
- Båtförsäkring: avsnitten Ansvar, Rättsskydd och Olycksfall.

BRUNSKOGS FÖRSÄKRINGSBOLAG		

LÅNGSERUDS FÖRSÄKRINGAR

ADRESS				ADRESS

Edanevägen 33			
671 70 Edane			

Gisslebyn Haga 2
661 96 Långserud

WEBB				WEBB				

www.brunskogs.se			www.langseruds.se			

E-POST				E-POST				BANKGIRO

kontakt@brunskogs.se		kontakt@langseruds.se		891-2735

TELEFON				TELEFON				ORG.NR		JURIDISKT NAMN

0570-509 09			0533-123 67			572000-4935

Brunskogs försäkringsbolag

