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VILLAHEMförsäkrIng

F.7 Identitetsstöld
Villahemförsäkring
Gäller
från 2015-01-01
Gäller från 2014-01-01
Detta skydd har du om din villahemförsäkring gäller för
lösegendom.

Villahemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger ett brett
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halvt prisbasbelopp. Beloppsbegränsningen gäller även
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tvist utomlands även om motsvarande bestämmelse saknas.
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Detta undantag tillämpas inte vid tvist på grund av försäk• Tomtmark – vanligen 70 000 kronor.
ringsavtalet eller vid tvist till följd av identitetsstöld enligt
• Brygga och uthus på annans mark – 50 000 kronor.
avsnitt F.7.
• Bohag som skadas under flyttning – 175 000 kronor.

Ditt hus försäkras med fullvärde
Försäkringen gäller normalt med fullvärde. Fullvärdesförsäkring tecknas för byggnad som du har för avsikt att återuppföra

