
För- och efterköpsinformation Fritidshusförsäkring, sida 1 av 2

Försäkringsgivare - Vardia Insurance Group ASA, org.nr. 994 288 962. 
Styrelsens säte – Oslo, Norge. www.vardia.com

Denna information utgör för -och efterköpsinformation 
tillsammans med dokumentet villkorssammanfattning. 
I villkorssammanfattningen kan du bland annat läsa mer 
om de viktigaste momenten som ingår i försäkringen 
och tilläggsförsäkringar.

Ångerrätt och betalningsinformation
När du i egenskap av konsument tecknar ett avtal på 
distans (via telefon eller internet) omfattas avtalet av 
bestämmelserna i Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 
2005:59). Det innebär att du har rätt att ångra köpet inom 
14 dagar från det att du tecknat försäkringen. Om du vill 
utnyttja ångerrätten måste du underrätta oss skriftligen eller 
muntligen. Vi har rätt att kräva premie för den period som 
försäkringen varit gällande.

Den första premien för nytecknad försäkring ska betalas 
inom 14 dagar från att fakturan avsändes. Därefter betalas 
försäkringen i förskott inför försäkringens årsförnyelse. Pre-
mien kan betalas med faktura helårsvis eller halvårsvis samt 
via autogiro helårsvis, halvårsvis eller månadsvis.

Aktsamhetskrav
För att du skall kunna få full ersättning vid skada måste du 
följa Vardias aktsamhetskrav. Det gäller såväl de generella 
aktsamhetskraven som de aktsamhetskrav som finns i det 
fullständiga försäkringsvillkoret och som avser specifika 
försäkringsmoment. Vi rekommenderar att du läser igenom 
villkoren så att du vet vilka krav som ställs på dig som försä-
kringstagare. 

Generellt gäller att du måste hantera din egendom på ett 
sätt som minimerar risken för förlust eller skada. Du skall 
ta hand om egendomen på ett efter omständigheterna 
tillfredsställande sätt så att du inte drabbas av skada. Du 
måste alltid följa tillverkares, transportörs, leverantörs eller 
installatörs anvisningar och följa bestämmelserna i lagar, 
förordningar och föreskrifter.

Du måste bete dig på ett sådant sätt att risken för att du 
själv skadas och för att du orsakar skada minimeras. Du skall 
undvika att utsätta dig för situationer där risken för skada 
på dig eller din egendom är omotiverat hög, till exempel 
genom att ta droger eller delta i slagsmål.

Säkerhetsföreskrifter avseende stöldmomentet. 
Du måste låsa samtliga ytterdörrar och fönster till fritidshu-
set. Du får inte lämna nycklar i närheten av huset och dessa 
får inte vara spårbara. Cykel måste vara låst med godkänd 
låsanordning. Egendom som du medför skall hållas under 
uppsikt. Du måste vara särskilt aktsam om stöldbegärlig 
egendom.

Säkerhetsföreskrifter vid installationer samt vid        
reparation, om- och tillbyggnad
Samtliga installationer (vatten, avlopp, el, ventilation m.m) 
skall vara fackmannamässigt utförda. Du får endast använda 
produkter som vid var tid är godkända av myndighet eller 
branschorganisation ur miljö- och säkerhetssynpunkt och 
du skall alltid följa myndighets föreskrifter samt tillverkare, 
installatör och leverantörs anvisningar för underhåll, skötsel 
och installation.  För att förhindra frysning av ledningar 
och dylikt skall skäliga åtgärder vidtas. Till exempel så skall 
byggnaderna hållas uppvärmda, du skall tillse att bränsle 
finns i tillräcklig mängd och du skall tillse att ledningar och 
anordningar inte fryser vid kortare strömavbrott. Hushålls-
maskiner med vattenanslutning skall ha läckageskydd 
(till exempel plastmatta eller underlägg).

Om du inte följer säkerhetsföreskrifterna och 
aktsamhetskraven
Följer du inte föreskrifterna riskerar du att få nedsatt ersätt-
ning (normalt med 50%). Större avvikelser från aktsamhets-
kraven och säkerhetsföreskrifterna kan leda till att ersättnin-
gen helt uteblir. 

Om du lämnar felaktiga uppgifter
Felaktigt lämnade uppgifter vid försäkringens tecknande 
kan leda till att du betalar ett felaktigt pris eller meddelas 
försäkring som vi normalt inte erbjuder. Om den felaktiga 
uppgiften är relevant, men av mindre betydelse, kan din 
ersättning sättas ned (normalt med 25%). Om den felaktiga 
uppgiften lämnades med uppsåt, oaktsamhet som inte är 
ringa eller om risken väsentligt påverkas kan nedsättningen 
bli större eller ersättningen helt utebli. Felaktigt lämnad 
uppgift avseende byggnadsår, renoveringsår, standard
 eller K/Q-märkning betraktas alltid som relevant och 
väsentlig. 

Om du i samband med skadereglering uppsåtligen eller 
genom oaktsamhet som inte är ringa felaktigt uppgivit, för-
tigit eller dolt något som har betydelse för bedömningen av 
ersättningen, kan ersättningen minskas eller utebli beroende 
på vad som är skäligt efter omständigheterna. 
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Ändrade uppgifter under försäkringstiden
Du är skyldig att meddela förändringar i risken under 
pågående försäkringsperiod, till exempel om ditt lösöre 
ökar så att försäkringsbeloppet inte räcker till. Om du inte 
inom skälig tid meddelar detta kan din ersättning minskas 
eller helt utebli enligt reglerna för nedsättning på grund av 
felaktiga uppgifter.

Uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)
Personuppgiftslagens syfte är att skydda individer mot att 
den personliga integriteten kränks vid personuppgiftsbehand-
ling. Dina personuppgifter som vi behandlar säljs därför inte 
till andra företag men kan behöva lämnas ut till myndigheter 
enligt lag. Dina personuppgifter registreras och behandlas 
hos oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter mot 
dig som kund enligt försäkringsavtalet. Personuppgifterna 
används även som underlag för analyser, marknadsföring, 
affärsutveckling, riskhantering och statistik. För att säkerställa 
korrekt premiesättning kan de uppgifter du lämnat komma 
att användas för automatiska jämförelser med officiella 
prisuppgifter hos andra försäkringsbolag. Personuppgiftsbe-
handlingen sker under avtals- och utbetalningsperioden samt 
efter avtalsperiodens slut om det är nödvändigt med anled-
ning av avtalet. Stor försiktighet ska iakttas för att skydda den 
personliga integriteten. Av integritetsskäl kan vi heller inte 
sammanställa eller söka personuppgifter i löpande text. Per-
sonuppgiftsansvarig är Vardia Insurance Group ASA, org.nr. 
994 288 962. Vardia Försäkring AB är personuppgiftsbiträde. 
Vill du begära rättelse, få information om vilka personuppgif-
ter om dig som behandlas eller begära att dina personuppgif-
ter inte ska användas för direktmarknadsföring kan du skriva 
till Vardia Insurance Group ASA, Personuppgiftsansvarig, 
Haakon VII’s Gate 2, 0161 OSLO.

Gemensamt skadeanmälningsregister
Vi äger rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt  
skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda skador i  
anledning av denna försäkring.

Förmedlingsinformation
Om förmedlaren
Vardia Försäkring AB
Box 38 
971 02 Luleå
Organisationsnummer 556809-0491
Telefon: 08-501 121 50
E-post: info@vardia.se

Vardia Försäkring AB är anknuten försäkringsförmedlare till 
försäkringsgivaren Vardia Insurance Group ASA, Norge –
www.vardia.com. Försäkringsgivaren ska på begäran från en 
kund eller annan upplysa om vilka personer hos förmedlaren 
som har rätt att förmedla försäkringarna. Sådan upplysning 
kan fås genom att kontakta Compliance Officer hos Vardia 
Insurance Group ASA. Ansvarig tillsynsmyndighet för 
förmedlaren är Finansinspektionen. 

Finansinspektionen
Box 7821
Besöksadress: Brunnsgatan 3
103 97 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
www.finansinspektionen.se

Vardia Försäkring AB är registrerat som försäkringsförmed-
lare i Bolagsverkets näringslivsregister. Registreringen kan 
kontrolleras hos Bolagsverket. 

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Besöksadress: Stuvarvägen 21 
Telefon: 060-18 40 00 
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se

Registreringen hos Bolagsverket gäller försäkringsslaget 
skadeförsäkring. 

Vardia Försäkring AB får ersättning genom provision från 
försäkringsgivaren Vardia Insurance Group ASA för för-
medling och administration av försäkringarna. Ersättningen 
baseras på den totala premievolymen i kombination med 
försäkringsaffärens tekniska resultat.

Klagomål och tvist
Om du har några synpunkter på försäkringsförmedlingen är 
du välkommen att kontakta Vardia Försäkring ABs klago-
målsansvarige, telefonnummer 08-501 121 50. 

Tvist med Vardia Försäkring AB angående förmedlingen 
kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden. Det finns 
också möjlighet att få tvisten prövad av allmän domstol. 
 
Ansvar
Försäkringsgivaren ansvarar för ren förmögenhetsskada 
som drabbar en kund, en försäkringsgivare eller någon som 
härleder sin rätt från kunden till följd av att förmedlaren 
uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldighe-
ter enligt försäkringsförmedlingslagen 5 kap. 4 §.

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är Vardia Insurance Group ASA, Norge.

Fullständiga villkor finns på allians.com/polisforbundet


