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Vår studenthemförsäkring ger ett bra skydd för dina
ägodelar, både i och utanför hemmet. Hemförsäkringen
gäller även för saker som du hyr eller lånar. Ett personligt skydd ingår som bland annat kan ge ersättning om
du blir sjuk på resan, hamnar i rättstvist eller krävs på
skadestånd. Som medlem i Polisförbundet får du dessutom ett utökat person- och egendomsskydd på köpet.
En medlemsförmån som ger extra trygghet i vardagen,
var du än är.

Vem gäller försäkringen för?
Hemförsäkringen gäller alltid för dig som är försäkringstagare. Om du angivit familj eller pensionär som ”hushållstyp”
i försäkringsbrevet gäller försäkringen också för dessa
personer, förutsatt att de är:
• Maka, make, sambo, barn till dig eller barn till din sambo/
maka eller make och
• Folkbokförda och bosatta på den försäkrade adressen
Om du har barn under 18 år som inte är folkbokförda och bosatta på adressen gäller försäkringen under den tid de vistas
hos dig om ersättning inte kan fås från annan försäkring.

Vad gäller försäkringen för?
Din försäkring gäller för kontanter och värdehandlingar,
samt för lösöre som du äger, hyr eller lånar och som endast
är avsett att användas för ditt eget privata bruk.

Du får ersättning för egendom som du äger och använder
i förvärvsverksamhet, förutsatt att denna inte omfattas av
annan försäkring.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller inom Norden och vid resa i hela världen
under resans första 45 dagar. Om du flyttar till en annan
ordinarie bostad i Sverige under din försäkringsperiod gäller
din försäkring för både din gamla och din nya bostad i upp
till 60 dagar från tillträdesdatum enligt hyreskontrakt eller
motsvarande.

Försäkringens giltighetstid
Din försäkring gäller under den försäkringsperiod som är
angiven på ditt försäkringsbrev (vanligtvis ett år) och förnyas genom att du betalar in premien för den nya perioden
vid denna periods slut.

Premien
Den premie du betalar för försäkringen är beroende av ett
antal faktorer som; din ålder, hur många personer som tillhör
ditt hushåll och var i landet du bor. Du kan själv påverka
premien genom att välja en högre självrisk som ger lägre
premie och tvärtom.
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i vinds-, källar- eller motsvarande förråd eller som lämnats
kvar, t.ex. i bil, ersätter vi inte heller. Du får ingen ersättning
vid fickstöld, om du inte omedelbart uppfattar stölden. Studenthemförsäkringen ger ingen ersättning för motordrivna
fordon inklusive tillbehör till dessa, båtar, windsurfingbrädor
och de flesta andra vattenfarkoster (kanot och vissa mindre
objekt ersätts dock).

Resa
Reseskyddet i din försäkring kan ge ersättning om du t.ex.
blir bestulen under resan, råkar ut för en olycka eller drabbas
av sjukdom. Den ersätter även din hemresa om du måste
avbryta resan på grund av att något allvarligt hänt dig eller
dina närstående. Försäkringen ersätter kostnader för sjukvård, medicin och resor om du drabbas av ett olycksfall eller
akut sjukdom. Även tandvård vid akuta tandbesvär ersätts.
Du kan också få ersättning för den del av resan du inte kunnat nyttja på grund av skada. Blir du försenad vid utresan,
på grund av t.ex. en trafikolycka, så kan du få ersättning via
resestartsskyddet. Om du måste avbryta din resa i förtid på
grund av t.ex. krigsutbrott eller naturkatastrof eller om något
allvarligt hänt hemma så kan du få ersättning för merkostnader för hemresan till Sverige.

Grundskydd

Du får inte ersättning för kostnader som beror på att du
var sjuk eller kunde förväntas bli sjuk redan innan du reste
ut eller för kostnader för vård eller förlossning efter 28:e
graviditetsveckan. Skador som inträffar under tjänste- eller
studieresa, utövande av licensierat idrottande, kamp- och
motorsporter, fallskärmshoppning, glid- och skärmflygning
samt skada vid dykning utan godkänt internationellt dykcertifikat ersätts inte av din hemförsäkring. Tandskada som
orsakats av tuggning eller bitning ersätts inte heller.

Lösöre och egendomsskydd

Rättsskydd

I tabellen ovan ser du vad som redan ingår i våra olika försäkringsupplägg. Vill du ha utökat skydd kan du komplettera med våra tilläggsförsäkringar. Under rubrikerna Grundskydd och Tilläggsförsäkringar ser
du vad som ersätts och inte. Vill du veta exakt vad försäkringen gäller
för kan du läsa det fullständiga villkoret.

Om du blir bestulen eller råkar ut för en skada på din
egendom får du ersättning för din ekonomiska förlust. Vid
värderingen tar vi hänsyn till vad egendomen kan ha förlorat
i värde genom ålder, slitage m.m. Det innebär kortfattat att
äldre föremål ersätts med vad motsvarande begagnade
föremål kostar.
Du får ersättning vid stöld och skadegörelse inne i bostaden eller ur låst vinds- eller källarförråd. Även stöld utanför
bostaden, t.ex. på gymmet eller när du är på resa ersätts.
Du får ersättning vid skada på lös egendom som orsakas
av läckage, översvämning, brand, explosion, nedsotning
och liknande. Vi ersätter dig även för egendom som skadas
genom trafikolycka, naturskador eller av vilda djur. Du får
ersättning för mat och andra livsmedel som skadas om kyl
eller frys går sönder och vid skada på tvätt i tvättmaskin eller
stöld av tvätt ur tvättstuga. Drabbas du av merkostnader vid
skada, t.ex ersättningsbostad vid sanering eller magasineringskostnader, så får du ersättning för dessa merkostnader.
Du får ingen ersättning vid stöld som begås av någon som
har nyckel till, eller tillåtelse att vara i, bostaden. Stöldbegärlig egendom, värdehandlingar och kontanter som förvaras

Du kan få ersättning från försäkringen för ett flertal typer av
tvister som avser dig som privatperson. Du får ersättning för
advokatkostnader om du hamnar i tvist som kan prövas av
allmän domstol. Om du förlorar tvisten betalas även motpartens kostnader. Vi ersätter dock inte tvister relaterade till
ditt arbete, tvister där beloppet understiger ett halvt prisbasbelopp, grupptalan eller tvist som avser dig som ägare,
förare eller brukare till/av motordrivet fordon eller båt.

Ansvar
Om du krävs på skadestånd så ersätter försäkringen
utredning om ditt ansvar enligt gällande skadeståndsrätt. Vi
förhandlar för din räkning och betalar eventuella rättegångsoch skadeståndskostnader. Du kan få ersättning för
kostnader som gäller utredning för att ta reda på om du är
skadeståndsskyldig och förhandling med kravställaren. Även
rättegångskostnader och det skadestånd du kan vara skyldig
att betala ersätts.
Försäkringen ersätter inte skadeståndskrav som har koppling till ditt arbete eller avser dig som ägare, förare eller
brukare till/av motordrivet fordon eller båt. Vi ersätter inte
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skadeståndskrav som gäller skador på egendom som du
hyr, lånar eller tar hand om eller skador på bostad som du
äger, hyr, lånar eller har hand om utomlands. Du kan inte få
ersättning för skador som du orsakar genom uppsåt eller
grov vårdslöshet.

Överfall

Om du som privatperson blir utsatt för misshandel kan du
få ersättning genom försäkringen om gärningsmannen är
okänd eller inte kan betala. Försäkringen ersätter personskada till följd av misshandel genom uppsåtligt och grovt fysiskt
våld. Du får dock inte ersättning för skada som tillfogats dig
av person du bor tillsammans med, skada du drabbats av
genom att omotiverat utsätta dig för risken att skadas eller
skador som du drabbats av då du varit påverkad av alkohol
eller droger och detta har ett direkt samband med skadan.
Försäkringen ger ingen ersättning för nedsatt arbetsförmåga eller ekonomisk invaliditet.

Betalskydd
Om du är inskriven och studerar på en studiemedelsberättigad eftergymnasial utbildning omfattas du automatiskt av
vårt Betalskydd, som täcker kostnaden för försäkringen om
du till exempel blir sjukskriven.

Kris
Om du råkar ut för en traumatisk händelse och behöver
psykologhjälp så ersätter försäkringen detta upp till 10
besök. Försäkringen gäller utan självrisk.

Avbeställningsskydd
Om du måste ställa in din resa på grund av din eller nära
anhörigs olycksfall, sjukdom eller skada så ersätter din försäkring kostnader upp till 25 000 kr per person utan självrisk.

Identitetsskydd
Du får snabb och omfattande hjälp om du skulle råka ut
för en identitetsstöld. Att få identiteten kapad innebär att
en bedragare med hjälp av stulna personuppgifter tar lån,
köper varor och tjänster i ditt namn och för dina pengar. Du
får hjälp att förebygga, upptäcka och begränsa skadan. Vi
hjälper dig att anmäla identitetsstölden till polisen och att
informera kortutgivare och banker, samt hjälper till att avvisa
oriktiga betalningskrav och radera oriktiga betalningsanmärkningar. Försäkringen täcker också juridisk hjälp med
upp till 150 000 kr per identitetsstöld. Du kan alltid nå oss
dygnet runt via telefon. Försäkringen gäller utan självrisk.

Tilläggsförsäkringar
Vill du ytterligare anpassa och utöka skyddet i din studenthemförsäkring kan du lägga till en eller flera av följande
tillläggsförsäkringar. På ditt försäkringsbrev framgår om du
tecknat någon av dessa.

Allrisk lösöre (drulle)

Du kan få ersättning för skador på lösöre som uppkommer
genom plötslig och oförutsedd händelse och som inte
ersätts i grundskyddet. Ibland kallas denna försäkring för
”drulleförsäkring”. Högsta ersättningsbelopp är 80 000 kr.

Bostadsrätt
Denna tilläggsförsäkring ska du teckna om du bor i bostadsrätt. Den omfattar skador på din bostadsrätt som du är
ersättningsskyldig för enligt föreningens stadgar. Ersättning
lämnas för den del av skadan som inte ersätts genom
fastighetsägarens försäkring. Högsta ersättningsbelopp är
300 000 kr.
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Allrisk bostadsrätt

Egendom

Utöver skyddet i bostadsrättstillägget, ersätter allrisk
bostadsrätt även plötslig och oförutsedd skada på bostadsrätten och ger ersättning för yt- och tätskikt vid vattenskada,
något som normalt inte ersätts hos andra försäkringsbolag.
Högsta ersättningsbelopp är 300 000 kr.

Allrisk resa
Allrisk resa utökar reseskyddet till att även omfatta ersättningsresa, ersättning vid förseningar, utökat egendomsskydd och psykologhjälp vid behov. Dessutom gäller reseförsäkringen helt utan självrisk. Högsta ersättningsbelopp är
25 000 kr per person.

Utökat betalskydd
Om du är mellan 18 och 65 år, fullt arbetsför och tillsvidareanställd kan du teckna vårt utökade betalskydd, antingen för
dig själv eller för dig själv och en partner. Det utökade betalskyddet ersätter efter kvalificeringstiden kostnader för lån,
amorteringar, hyra eller medlemskap i bostadsrättsförening,
sophämtning, el och vatten om du till exempel blir ofrivilligt
arbetslös eller arbetsoförmögen. Du kan försäkra kostnader
upp till 5 000 kr eller 10 000 kr i månaden.

Småbåt
Försäkringen kan tecknas för mindre båtar (max 6 m lång,
20 hk motor eller 15 kvm segelyta) och täcker bland annat
brand, stöld, ansvar och sjöskada. Högsta ersättningsbelopp
för egendom är 25 000 kr.

Högsta ersättningsbelopp
Din lösegendom är försäkrad till det belopp som är angivet
på ditt försäkringsbrev. Vissa typer av egendom har lägre
maximalt ersättningsbelopp än detta oavsett var skadan
sker. Detta gäller även för vissa skadetyper så som resa och
rättsskydd. Dessa återges i listan nedan.
Egendom

Maxersättning

Egendom utanför bostaden

80 000 kr

Medförd eller förvarad stöldbegärlig egendom

50 000 kr

Kontanter

5 000 kr

Smycken, fick- och
armbandsur, föremål helt eller
delvis av ädla metaller, äkta
pärlor och ädelstenar

250 000 kr, max 50 000 kr för
ett enskilt objekt. Full ersättning

Persondator med tillbehör

25 000 kr

HIFI-utrustning

50 000 kr

kräver originalkvitto/certifikat, eller
svenskt värderingsintyg (dokumenten ska ha utfärdats före skadan).

Maxersättning

Cykel (per cykel inkl. tillbehör) 30 000 kr
Barnvagn (per barnvagn inkl.
tillbehör)

15 000 kr

Matvaror i kyl och frys

2 500 kr

Tvätt i stuga och maskin

5 000 kr

Roddbåt, kanot och segelbräda

10 000 kr

Värdehandlingar, manuskript
och ritningar

15 000 kr

Mynt-, sedel- och frimärkssamling

15 000 kr

Hyrd eller lånad egendom

15 000 kr

Lösöre som används i
förvärvsverksamhet

5 000 kr

Avmonterade delar till fordon
som inte täcks av annan
försäkring

5 000 kr

Motordrivet trädgårdsredskap

25 000 kr

Skada på djur

5 000 kr

Sportutrustning (ej cykel)

25 000 kr

Garage, brygga eller uthus
som du äger på annans mark

20 000 kr

Trädgårdsmöbler

25 000 kr

Egen bekostad fast inredning i
lägenhet som du hyr

75 000 kr

Resa

Maxersättning

Akut tandvård

5 000 kr per försäkrad

Outnyttjad resekostnad

10 000 kr per försäkrad

Försenat bagage

2 000 kr per försäkrad

Resestartsskydd

10 000 kr per försäkrad

Naturkatastrof, krig och terrorhandling

10 000 kr per försäkrad
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Övriga moment

Maxersättning

Rättsskydd

250 000 kr

Ansvar

5 000 000 kr per försäkringsår

Överfall

Ingen övre beloppsbegränsning

Kontakta oss
08 676 97 00

Polisförbundet
c/o S&P Administration AB
Box 31
851 02 Sundsvall
forsakringar@polisforbundet.se
www.polisforbundet.se/forsakring
Vid skada, ring 08 676 97 00

Självrisker
Självrisken är den del av skadekostnaden du själv betalar och
den framgår av försäkringsbrevet och villkoret. Om du råkar
ut för en skada som drabbar flera försäkringar hos oss betalar
du bara en självrisk - den högsta. För vissa skadehändelser
gäller en särskild självrisk. Dessa återges i listan nedan.
Skadeorsak

Självrisk

Grundsjälvrisk

1 200 kr

Frysning

10% av skadekostnaden, lägst
5 000 kr och högst 10 000 kr

Naturskada (ej storm)

10% av skadekostnaden, lägst
10 000 kr

Rättsskydd

20% av skadekostnaden, lägst
1 200 kr.

Försäkringen är framtagen av Polisförbundet. Detta dokument är
endast en sammanfattning av dina försäkringsvillkor.
Fullständiga villkor kan du beställa av kundservice eller ladda ner på
www.polisforbundet.se/forsakring
Vardia är ett varumärke inom Gjensidige. Försäkringsgivare är
Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, organisationsnummer
516407-0384, en filial till Gjensidige Forsikring ASA, organisationsnummer 995 568 217, med huvudkontor och säte i Oslo, Norge. Den
svenska filialen har sitt huvudkontor i Stockholm.

Om vi inte är överens
Om du inte är nöjd med regleringen av din skada eller hanteringen av ditt ärende kan du få detta prövat av nedanstående nämnder och funktioner.
Kundombudsman:
Gjensidige Försäkring, Kundombudsmannen
Box 3031, 103 61 Stockholm
E-post: kundombudsmannen@gjensidige.se
Allmänna reklamationsnämnden (ARN):
Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00
www.arn.se
Konsumenternas försäkringsbyrå:
Box 24215, 104 51 Stockholm
Telefon: 0200-22 58 00
www.konsumenternas.se
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