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Försäkring  
Slott och särskilda bostadshus

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Slott och särskilda bostadshus - ett komplement till gällande villkor för Villahemförsäkringen för dig som har en bostad av särskilt värde.

Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Länsförsäkringar   Produkt: Slott och särskilda bostadshus V853:5 
Försäkringsgivare till din försäkring är ett av de 23 ömsesidiga länsförsäkringsbolagen registrerade i Sverige.  
Av din offert eller försäkringsbrev framgår namn och organisationsnummer till det länsförsäkringsbolag som  
är din försäkringsgivare. Se för- och efterköpsinformation, försäkringsbrev och försäkringsvillkor för komplett 
information.

Vad ingår i försäkringen?
Försäkringsbelopp:
Försäkringsbeloppen framgår av ditt försäkrings-
brev eller din offert.

Detta villkor gäller i anslutning till gällande 
villahemvillkor. Med tillämpning av Villahemvillkoret 
gäller följande kompletteringar:

 3 Byggnader och byggnadsinventarier av särskilt 
värde ersätts vid ett återställande med icke 
rationella metoder och material, dessutom kan 
konstnärlig utsmyckning ersättas.

 3 Kostnader för rivning och röjning ersätts utöver 
försäkringsbeloppet.

 3 Fönster, dörrar, portar, tapeter, väggbeklädnad 
(ej våtrum), golvbeläggning (ej våtrum) och 
takbeläggning av särskilt värde ersätts utan 
åldersavdrag.

 3 Merutgifter och hyresbortfall ersätts under 
längst 2 år från skadedagen.

 3 Vid skada genom stöld och skadegörelse ersätts 
fast förankrade parkinventarier.

Möjliga tilläggsförsäkringar - se försäkringsbrevet 
eller din offert vad som ingår i din försäkring
Allriskförsäkring för lösegendom 
Sanerings- och konservatorsförsäkring
Försäkring för park- och alléträd

Ersättningsbeloppen skiljer sig åt för de olika delmo-
menten av försäkringen. Beloppen framgår av ditt 
försäkringsbrev och villkor.

Vad ingår inte i försäkringen?
Slott och särskilda bostadshus har samma undantag 
som gäller i villahemförsäkringen. 



När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen tecknas på ett år om vi inte kommit överens om annan tid och gäller från den dag som anges i försäkringsbrevet. 
Din försäkring förnyas normalt om den inte har sagts upp till försäkringstidens slut, eller om det framgår av avtalet eller andra 
omständigheter att den inte ska förnyas.

Var gäller försäkringen?
 3 Försäkringen gäller på det försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet. För tilläggsförsäkrad lösegendom gäller 
försäkringen inom Norden. 

När och hur ska jag betala?
Du ska betala försäkringen inom 14 dagar från det att vi skickat fakturan till dig. Du väljer om du vill betala försäkringen med 
faktura eller autogiro. Du kan betala helårs- eller halvårsvis. Om du betalar via autogiro kan du också välja att betala per månad.

Finns det några begränsningar  
av vad försäkringen täcker?
Försäkringen har begränsningar. För en del saker har vi ett högsta ersättningsbelopp.  
I försäkringsvillkoren kan du läsa exakt vad som gäller. 

Försäkringen täcker inte:
 1 Parkinventarier som inte är fast förankrade.

I övrigt gäller samma begränsningar som finns i villahemförsäkringen.

Vilka är mina skyldigheter?
Du ska lämna riktiga uppgifter och svara på våra frågor om de uppgifter vi behöver som är av betydelse för försäkringen och 
betala premien. Du ska också tala om för oss om någon uppgift som du lämnat till oss har förändrats. 

Du är skyldig att följa de aktsamhetskrav som gäller för försäkringen och som framgår av försäkringsvillkoren. Aktsamhets-
krav är regler som beskriver hur du ska ta hand om din egendom. Det kan till exempel vara att låsa dörrar till din bostad eller 
din bil. Om du inte följer dessa regler kan du få lägre ersättning vid skada eller förlust. Läs om aktsamhetskraven i försäk-
ringsvillkoret. 

När en skada inträffat eller hotar att omedelbart inträffa måste du försöka hindra eller begränsa skadan.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan när som helst säga upp försäkringen genom att höra av dig till oss. Försäkringen avslutas då vid försäkringstidens  
utgång. Om ditt försäkringsbehov faller bort har du rätt att säga upp försäkringen med omedelbar verkan.


