
 

Vi har i denna jämförande tabell tagit med de moment som vi anser vara särskilt viktiga för husbilisten.  

Många moment i husbilsförsäkringen är som för en vanlig personbil, dessa har vi ej tagit med i denna översikt. 

Vissa svar är redigerade för att korta ner, men informationen är densamma. 

 

Försäkringen som avses är helförsäkring. 

Vi har bett företagen beräkna premien för en manlig ägare på 60 år, boendes i villa i Täby, kör max 1 500 mil/år. 

 

Vi har grönmarkerat moment där vi tycker något är särskilt positivt för husbilsägaren. 

Ingen vinnare utses. Det är upp till dig som läsare att värdera priset mot villkoren. 

 

Länsförsäkringar bifogade ett blad med villkor som de tycker besvarar flera av mina frågor och lämnade dem därför i övrigt obesvarade. I vissa fall kunde jag 

finna svaren i detta blad. Men i flera fall var det för otydligt så jag valde att inte tolka villkoren. 
 
 

  Dina Försäkringar Ica Försäkring If Länsförsäkringar Stockholm Trygg Hansa 
Årspremie vid lägsta 
självrisk 
Rapido Plåtis 2018 
Värde 700 000 kr 
 

5 554 kr  
(vagnskadesjälvrisk 3 000 kr) – 
utan tilläggsförsäkringar 
 

14 598:- 
 

7 200 kr 7 600 kronor 
 

Inga premier angivna med 
följande motivering: 
När vi beräknar premier utgår 
vi alltid från en verklig person. 
Flera parametrar påverkar 
premien så som tidigare 
skadehistorik, var och hur man 
använder sitt fordon.  Om vi 
beräknar premien efter en 
fiktiv person finns det en risk 
att premien blir missvisande.  
 

Årspremie vid lägsta 
självrisk 
Dethleffs halvintegrerad 
2020 Värde 900 000 kr 
 

6 127 kr  
(vagnskadesjälvrisk 3 000 kr) – 
utan tilläggsförsäkringar 
 

13 173:- 
 

7 305 kr 7 291 kronor 
 

Se ovan 

Årspremie vid lägsta 
självrisk 
Adria helintegrerad 2019 
Värde 795 000 kr 
 

5 554 kr  
(vagnskadesjälvrisk 3 000 kr) – 
utan tilläggsförsäkringar 
 

15 814:- 
 

7 305 kr 7 600 kronor 
 

Se ovan 



Ändras försäkringen 
automatiskt till 
garageförsäkring om man 
ställer av husbilen? 
 

Ja. Eftersom trafikförsäkringen 
upphör vid avställning betalas 
ingen premie för det i en 
avställningsförsäkring 
(garageförsäkring). Samtidigt 
minskar premien kraftigt för 
delkasko och vagnskada 
eftersom risken minskar när 
fordonet inte brukas. 
Premieskillnaden mot 
helförsäkring för fordonen 
såsom påställda, från ovan, 
blir då enligt följande: 
Rapido: 1 154 kr 
Dethleffs: 1 282 kr 
Adria: 1 154 kr 
 

Halv- och helförsäkring 
ändras automatiskt till 
avställningsförsäkring när 
fordonet blir avställt i 
Vägtrafikregistret, och gäller 
då endast under 
förutsättning att fordonet är 
uppställt i Sverige och inte 
brukas. 
 

Ja, försäkringen ändras 
automatiskt till en 
garageförsäkring vid 
avställning. 

Om husbilen minst är 
halvförsäkrad så ändras 
försäkringen till en 
avställningsförsäkring med 
automatik om den ställs av i 
vägtrafikregistret. Den 
funktionen går inte att 
påverka. 
 

Ja, Trygg-Hansas 
husbilsförsäkring ändras 
automatiskt till en 
avställningsförsäkring när den 
registreras som avställd i 
trafikregistret. 
 

Kan man påverka denna 
funktion vid tecknande av 
försäkring så att bilen är 
fullt försäkrad även 
avställd? 
 

Ja, det kan man hos oss. Ställer 
man av husbilen men vill ändå 
ha husbilen helförsäkrad för 
att man t.ex. brukar 
boendedelen så kan man 
kontakta oss så hjälper vi 
kunden med dennes behov. 
Premien är då densamma som 
för en ordinär helförsäkring. 
 

Nej Nej, 
avställningsförsäkringen 
gäller bara i Sverige, så om 
man är utomlands och vill 
ha ett skydd för 
husbilen måste den vara 
påställd. 

Nej Nej det går inte 
 

Är man försäkrad om man 
bor i avställd husbil? 
 

Givet att husbilen är försäkrad 
såsom påställd är husbilen 
försäkrad enligt den valda 
omfattningen. 
Avställningsförsäkringen gäller 
däremot inte om man brukar 
husbilen, vilket inbegriper att 
man använder boendedelen i 
sin husbil. 
 

Vi tolkar frågan så att den 
lyder: ”Är husbilen försäkrad 
om man bor i avställd 
husbil?”. 
Nej, i villkoret framgår det 
att avställningsförsäkringen 
endast gäller om husbilen 
inte brukas.  
 

Avställningsförsäkringen 
gäller endast i Sverige men 
du kan bo i den även om 
den är avställd. 
Avställningsförsäkringen 
täcker stöld, brand, 
rättsskydd och vagnskada 
inkl. maskinskada på fast 
monterade vitvaror, 
värmepanna, golvvärme. 
Om du önskar ett 
försäkringsskydd utanför 
Sverige måste 
husbilen vara påställd. 

Avställningsförsäkringen ger 
skydd för brand, glas, stöld, 
rättsskydd, ansvar och 
vagnskada. 
Vagnskadeskyddet gäller inte 
vid trafikolyckor. Tänk på att 
maskinskada- och elektronik, 
kris- och assistans och 
räddningsskyddet inte ingår 
under avställningstiden. 
Avställningsförsäkringen 
gäller inte om du bor i 
boendedelen. 
 

Avställningsförsäkringen gäller 
endast i Sverige. Den gäller för 
skador på husbilen även om 
försäkringstagaren bor i 
husbilen. Med halvförsäkring 
innan avställningen ersätts 
skador inom brand, glas, stöld 
och inbrott, motor, elektronik, 
drulle och rättsskydd. Var 
husbilen helförsäkrad innan 
avställningen ersätts även 
skadegörelse och yttre 
olyckshändelser.  
  



Kan man ställa av och på 
husbilen obegränsat antal 
gånger? 
 

Vi har i dagsläget ingen 
särskild begränsning avseende 
detta. Viktigt att tänka på är 
att avställningsförsäkringen 
inte gäller utomlands och att 
det kan påverka 
försäkringsskyddet (se svaret 
på sista frågan). 
 

Ja 
 

Ja Det är Transportstyrelsen och 
Vägtrafikregistret som styr 
den regeln. I dagsläget har 
dom inga begränsningar. 
 

Ja, vi har inga begränsningar 
gällande antal av- och 
påställningar. 
 

Är premien lägre om bilen 
är skriven på kvinnan (58 
år) i hushållet? 
 

Nej. Vi använder inte kön som 
premieargument och just den 
här åldersskillnaden är för 
liten för att det ska påverka 
premien. Ålder kan dock 
medföra premieskillnad i 
andra fall. 
 

Något högre premie på 58-
åring jämfört med 60-åring. 
Kön har ingen betydelse. 
 

Vi använder inte kön i 
prissättningen då det är 
förbjudet. Men det kan 
vara en skillnad i pris om 
man till exempel har haft 
körkort olika länge eller om 
man inte är lika gamla. 

Nej det påverkar inte 
premien om 
försäkringstagaren är en 
kvinna. 
 
 
 

Många faktorer avgör den 
slutgiltiga premien. Ålder är en 
av många parametrar. Det 
innebär att premien kan bli 
både lägre och högre när 
fordonet byter 
ägare/försäkringstagare. 
Försäkringstagarens kön är 
ingen premiepåverkande 
faktor. 
 

Kan barn i familjen låna 
bilen om de är skrivna på 
samma adress? 
 

Ja, det kan de. Vi har ingen 
restriktion eller särskilda 
villkor för utlåning till 
familjemedlemmar som är 
folkbokförda på samma adress 
som försäkringstagaren. 
 

Ja. Vi frågar även alltid efter 
om det är någon under 24 år 
som brukar fordonet. 
 

Ja, det är ok att familjen 
lånar husbilen. 

Ja, försäkringen gäller för dig 
som försäkringstagare och de 
som är passagerare eller 
förare av din husbil. 
Försäkringen gäller inte om 
du registrerar och försäkrar 
den på en annan person än 
ägaren. 
 

Ja, vi tillåter att fordonet lånas 
ut till andra personer för privat 
bruk både inom och utanför 
hushållet. 
 

Vad skiljer om barnen har 
eget boende på annan 
adress? 
 

Vagnskadeförsäkringen (om så 
valts) gäller med dubbel 
självrisk i detta fall. 
 

Nej, det skiljer sig inte åt. Hyr 
man däremot ut husbilen 
mot betalning gäller dock 
inte försäkringen. 
 

Det är ok att familjen lånar 
husbilen även om de bor 
på en annan adress, men 
vid en trafikolycka gäller 
vagnskadeförsäkringen 
med dubbel självrisk om 
föraren är annan än 
försäkringstagaren, dennes 
maka/make, sambo eller 
registrerad partner. 
 
 

Se ovan 
 

Vi gör ingen skillnad på om 
barnen bor på annan adress 
vid utlåning av husbilen.  
 



Ingår drulle? 
Till exempel tanka diesel i 
vattentanken? 
 

Vi har ett utökat skydd som 
alltid ingår i halvförsäkringen 
för husbil som är högst åtta år 
gammal räknat från första 
registreringen och/ eller körts 
högst 120 000 km. I det 
utökade skyddet finns ett 
försäkringsskydd vid 
feltankning i bränsletank 
(däremot inte vattentank). 
Försäkringen ersätter upp till 
6 000 kr för kostnader 
avseende rengöring av 
bränsletank, bränsleledningar 
och bränslefilter. Genom 
maskinskadeförsäkringen 
(samma miltals- och 
ålderbegränsning som det 
utökade skyddet) kan 
ersättning också lämnas för 
följdskador som uppstår på 
motorn. 

Ja, Allrisk ingår alltid i halv- 
och helförsäkring. Ersättning 
lämnas bland annat för skada 
på husbilens inredning 
orsakad av en plötslig och 
oförutsedd händelse, vid 
förlust av bilnyckel samt för 
rengöring av tank efter 
feltankning. 
 

Nej 
Feltankning ingår för 
husbilar yngre än 15 år. 
Den ersätter nödvändig 
kostnad för rengöring 
av tank, behållare, 
ledningar och byte av filter 
som orsakats av att fel 
medel jämfört med 
fabrikantens 
anvisningar tillförts i 
fordonets drivmedelstank, 
annan tank eller behållare i 
fordonet. 

Nej 
 

Ja, drulle ingår i vår 
halvförsäkring och gäller för 
husbilar som är yngre än 8 år 
räknat från första 
registreringsdatumet. Vår 
drulleförsäkring ersätter 
förlust av startnyckel, 
feltankning samt plötslig och 
oförutsedd skada i kupè och 
bodel.   
 

Ersätts fuktskada pga läcka 
invändigt? 
 

Vagnskadeförsäkringen gäller 
även för skada som orsakas av 
oberäknad utströmning av 
vatten från fordonets tank 
eller ledningssystem. 
Ersättning lämnas för husbil 
som är högst 8 år gammal och 
då med högst 1 prisbasbelopp. 
 

Vagnskadeförsäkringen 
ersätter skada genom 
oberäknat läckage av vatten 
från fast monterad tank- eller 
ledningssystem, med 
följande begränsningar:  
• ersättning lämnas för 
husvagn/husbil som är högst 
åtta år gammal räknat från 
första registreringen  
• ersättning lämnas inte för 
skada som orsakats av köld 
eller fukt  
• ersättning lämnas inte för 
skada på tank och 
rörledningar 
 

Vagnskadeförsäkringen kan 
gälla om oberäknat läckage 
från boutrymmets tank- 
eller ledningssystem 
orsakar skada på egendom 
som omfattas av 
försäkringen. Högsta 
ersättning är 20 000 kr. 
Ersättning lämnas inte för 
skada som orsakats av köld 
eller för skada på tank och 
rörledningar. 

Vagnskadeförsäkringen gäller 
om oberäknat läckage från 
boutrymmets tank- eller 
ledningssystem orsakar skada 
på egendom som omfattas av 
försäkringen.  
Begränsningar  
• Vi betalar ingen ersättning 
för skada som orsakats av 
köld eller fukt.  
• Vi betalar ingen ersättning 
för skada på tank och 
rörledningar.  
• Vi betalar ersättning som 
motsvarar högst ett 
prisbasbelopp. Vid varje 
skada dras självrisken för 
vagnskadeförsäkringen av. 
 

Ja, helförsäkringen kan ge 
ersättning upp till 50 000 kr för 
fuktskador som uppstår 
plötsligt och oberäkneligt från 
husbilens tank och 
ledningssystem.  
 



Ersätts fuktskada pga 
inträngande vatten? 
 

Skador genom fukt eller väta 
är generellt undantagna ur 
försäkringen. Men skulle en 
sådan skada vara en direkt 
följd av en plötslig oförutsedd 
händelse kan ersättning 
lämnas ur 
vagnskadeförsäkringen (dit 
räknas t.ex. skada genom 
skyfall/översvämning under 
förutsättning att man inte varit 
uppenbar nonchalant, såsom 
att man låter husbilen stå kvar 
i flera dagar i samband med 
långvarig nederbörd eller kör 
ned i översvämmade 
viadukter). Ett visst skydd finns 
även i det utökade skyddet. I 
det utökade skyddet kan 
ersättning för kupéskada 
ersättas upp till 50 000 kr. 
 

Försäkringen gäller inte för 
skada genom rost, frätning, 
köld, väta eller fukt. Plötslig 
och oförutsedd vattenskada 
som en omedelbar följd av 
ersättningsbar vagnskada 
enligt ovan ersätts dock. 
 

Det beror på vad som 
menas. Är det ett läckage 
från till exempel ett fönster 
eller taket så är det 
inget som ersätts då 
fuktskador är undantagna 
ur vagnskadeförsäkringen. 
Men om det är ett kraftigt 
skyfall och man inte hinner 
flytta husbilen och vatten 
tränger in på grund av en 
översvämning kan 
ersättning lämnas. 

Se ovan 
 

Nej, vi ersätter inte fuktskador 
pga inträngande vatten. 
 

Ersätts trasig värmare, kyl, 
vv beredare? 
Eventuella åldersavdrag? 
 

Uppräknade installationer 
omfattas av 
maskinskadeförsäkringen som 
gäller för husbil som är högst 
åtta år gammal räknat från 
första registreringen och/ eller 
körts högst 120 000 km. Vi gör 
inget särskilt åldersavdrag för 
dessa installationer, utan 
värderingen följer istället våra 
generella värderings- och 
ersättningsregler för 
kaskoförsäkring. 
 
 
 
 
 

Nej 
 

Maskinskada för fast 
monterade vitvaror inkl. 
varmvattenberedare, 
golvvärme etc ingår om du 
har en helförsäkring och 
husbilen är yngre än 8 år. 

Inget svar har givits på denna 
fråga 

Maskinskadeförsäkringen kan 
ge ersättning för fel på 
exempelvis vitvaror och 
värmepanna som ingår i 
halvförsäkringen. Fordonets 
ålder och miltal kan begränsa 
ersättningen. 
 



Tillgrepp ur fordonet? 
Maxbelopp? 
 

Tillgrepp av egendom ur 
fordonet kan ersättas ur 
stöldförsäkringen 
(halvförsäkring). Högsta 
ersättningsbelopp är 30 000 
kr, varav 5 000 kr i 
stöldbegärlig egendom. Viss 
egendom är undantagen 
såsom pengar, 
värdehandlingar, konstverk 
etc. 
 

Ingår i halv- och 
helförsäkring. Högsta 
ersättning personligt lösöre: 
1/2 prisbasbelopp. 
 

För att få ersättning vid 
stöld behöver du ha en 
halv- eller helförsäkring 
och fordonet ska vara låst 
vid stöldtillfället. 
Försäkringen gäller även 
för personligt lösöre avsett 
för privat bruk (men inte 
för pengar). 
Det finns även andra 
begränsningar som är 
viktiga att känna till. T.ex. 
datorer ersätts endast om 
stölden skett på resa 
utanför hemorten. 
 
Max ersättning är 50 000 kr 
 

Inget svar har givits på denna 
fråga 

Ja, förutsatt att det finns en 
gällande halvförsäkring för 
fordonet kan ersättning 
lämnas vid exempelvis stöld av 
och ur fordonet. 
Vi ersätter fordonet och 
originalmonterade 
fordonsdetaljer utan 
beloppsbegränsningar. 
Ersättningen för personligt 
lösöre är begränsat till 50 000 
kr per skadetillfälle. 
 

Lösöre, maxbelopp? 
 

Ersättning för stöld av i 
fordonet förvarad utrustning 
samt personlig lösegendom 
lämnas endast vid skada 
genom inbrott i låst fordon, 
såvida inte hela fordonet 
samtidigt stulits. Högsta 
ersättning är 30 000 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personlig lösegendom ingår, 
ersättning lämnas med högst 
1/2 prisbasbelopp. 
 

Personligt lösöre ingår i 
halv- och helförsäkringen. 
 
Max ersättning är 50 000 kr 
 

Inget svar har givits på denna 
fråga 

Ja,  vår husbilsförsäkring 
ersätter personligt lösöre upp 
till 50 000 kr per skadetillfälle. 
 



Hur länge kan lösöre, 
verktyg, köksutensilier och 
liknande förvaras i husbilen 
innan det är 
hemförsäkringen som tar 
över? 
 

Så länge resan pågår utom 
hemorten gäller halv-
/helförsäkringen för den 
uppräknade egendomen, 
enligt villkoren. Ersättning 
lämnas dock inte vid stöld om 
fordonet i samband med 
sådan resa, lämnats obebott 
mer än ett dygn. Detta gäller 
även om stölden skett under 
det första dygnet. 
Hemförsäkringar ser olika ut 
men hos oss kan ersättning 
lämnas ur det s.k. 
bortaskyddet i 
hemförsäkringen enligt villkor. 
 

Ingen begräsning. 
Stöldbegärlig egendom och 
liknande föremål ersätts 
endast om skadan inträffat 
under resa eller vistelse 
utom hemorten. 
 

Personligt lösöre ingår i 
husbilsförsäkringen vid 
stöld, brand, eller 
vagnskada. Det finns dock 
lösöre där ersättning 
endast lämnas om skadan 
skett genom inbrott i låst 
fordon och vid resa utanför 
hemorten och om fordonet 
inte lämnats obebott i mer 
än ett dygn. Det är t.ex. 
klockor, datorer, kameror, 
GPS utrustning, 
surfplattor, egendom med 
samlarvärde. 
För hemförsäkring gäller 
följande rörande 
stöldbegärlig egendom i bil, 
det ersätts inte i 
grundskyddet utan 
där är det en bedömning 
under tillägget ”Otur” som 
blir aktuell. Vi har även här 
en säkerhetsföreskrift 
under otursmomentet om 
att man inte får lämna kvar 
eller förvara stöldbegärlig 
egendom i bil vilket gör 
att vi beroende på situation 
och tid som egendomen 
förvarats/lämnats kan göra 
nedsättning allt mellan 0 
och 100 %. 

Inget svar har givits på denna 
fråga 

Vi tillämpar en begränsning på 
ett dygn för stöldbegärlig 
egendom som förvaras i 
husbilen. Lös egendom som 
inte anses vara stöldbegärlig 
omfattas inte av någon 
begränsning när det gäller 
förvaringstid. 
 

Glasförsäkring 
Fast självrisk eller procent? 
 

Självrisk 200 kr vid reparation. 
35% av kostnaden vid byte, 
dock  
lägst 2 000 kr och högst 6 000 
kr. 
 
 

1 500 kr vid byte 
200 kr vid reparation.  
 

1 500 kr vid byte 
200 kr vid reparation.  
 

1 500 kr vid byte 
200 kr vid reparation.  
 

Självrisken vid en glasskada är 
1 500 kr. 
 



Ersättning för förstörd 
semester? 
 

Ingår i halvförsäkringen. 
Avbrottsersättning lämnas vid 
sådan skada på fordonet som 
ersätts genom fordonets 
kaskoförsäkring under 
förutsättning att skadan 
medfört avbrott i 
semesterresa. Ersättning 
lämnas med 300 kronor/dag 
räknat från och med dagen 
efter skadedagen för den tid 
husbilen inte kunnat användas 
för sitt ändamål, dock längst i 
tre veckor. Den självrisk som 
gäller för respektive 
försäkringsform (brand-, stöld- 
eller vagnskadeförsäkring) 
dras av från sammanlagd 
kostnad för skadan och 
avbrottsersättningen. Det 
åligger kunden att verka för att 
avbrottet blir så kort som 
möjligt.  
 

Ingår i helförsäkring. 
Dagsersättning om du måste 
avbryta din semesterresa på 
grund av en från 
husbilsförsäkringen 
ersättningsbar skada. 
Ersättningen lämnas med 
300 kr per dygn vid 
kontantersättning och 500 kr 
per dygn om ersättningen tas 
ut i form av ICA presentkort. 

 

Semesteravbrott ingår i 
både halv- och 
helförsäkring för husbil och 
gäller om fordonet inte kan 
användas på grund av 
skada som är 
ersättningsbar enligt 
delkasko- eller 
vagnskadeförsäkringen och 
skadan medför avbrott i 
påbörjad semester.  
Försäkringen ersätter 80 % 
av hyreskostnad för 
standarutrustad husbil av 
motsvarande storlek 
eller med 500 kr per dag i 
högst fyra veckor. 

300 kr per dygn i max 3 
veckor 
 
(redaktionens tolkning av 
företagets villkor, inget svar 
gavs på frågan) 

Ja, vi kan lämna ersättning för 
outnyttjade resdagar med 300 
kr per planerad resdag som 
inte kan utnyttjas på grund av 
att husbilen stjäls eller inte 
längre går att använda under 
pågående resa. Skyddet ingår i 
vår halvförsäkring. 
 

Vägassistans Europa? 
 

Räddning ingår i 
halvförsäkringen och 
tilläggsförsäkring assistans kan 
tecknas för att eliminera 
räddningssjälvrisken. Har man 
tecknat assistans har man 
dessutom rätt till hyrbil eller 
hotellnätter i upp till tre 
dygn/nätter. 
 
 
 
 
 
 

Ja, vi erbjuder vägassistans 
inom Gröna kortet-zonen. 
 

Assistans ingår om du har 
en halv- eller helförsäkring. 

Ja, assistans och 
räddningsförsäkringen. 
 

Ja, vår räddningsförsäkring 
gäller i de flesta länder i 
Europa samt i vissa icke-
europeiska länder.  
 



Ersättning följdskador 
punktering? 
 

Det beror på vilken följdskada 
som avses. Är det räddning 
eller assistans som avses så 
ingår det eller kan köpas till. 
Om det blir skador på hjulhus 
som en följdskada av en 
punktering så regleras dessa 
skador som en vagnskada, om 
sådan tecknats. 
 

Ja, om du kör på något så 
ersätts följdskador om 
husbilen är helförsäkrad. 
 

Ja, om du har en 
helförsäkring kan du få 
ersättning för eventuella 
följdskador vid en 
punktering. Du får däremot 
inte ersättning för själva 
däcket som exploderat då 
själva explosionen ligger 
under brandmomentet, 
och där är däck 
undantagna. 

Ja 
 

Vi kan i vissa fall lämna 
ersättning för följdskador efter 
en punktering. Varje skada 
prövas individuellt och därför 
är omständigheterna i den 
enskilda skadan avgörande för 
vilken ersättning vi kan lämna. 
 

Åldersgräns däck? 
 

Om marknadsvärdet inte går 
att fastställa vid skada på däck 
värderas skadan enligt 
avskrivningstabell vilket ger ett 
avdrag om 20% för varje 
påbörjat 1 000-tal mil, med ett 
högsta avdrag om 80% av 
nypriset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Här fick vi en lång tabell av 
Ica Försäkring.  
Den visar att däcken ersätts 
med avdrag för körda 
kilometer samt at de ska vara 
max 6 år gamla. 
Krav finns på att däcken ska 
ha lagstadgat mönsterdjup. 
 

Vi har ett tillägg i vårt 
villkor att om skadan 
uppstår på grund av 
bristfälliga däck tillkommer 
en särskild självrisk som är 
10 % av skadekostnaden, 
lägst 5 000 kr. 

Inget svar har givits på denna 
fråga 

Nej, vi har inga generella krav 
avseende däckens ålder men 
däcken måste uppfylla 
lagstadgat mönsterdjup för 
årstiden. 
 



Särskilda villkor man bör 
känna till? 
Krav på särskild utrustning 
Premiesänkande åtgärder 
 

Kaskoförsäkringen gäller inte 
om husbilen i en 
sammanhängande period varit 
utanför Sverige i mer än 185 
dagar de senaste 12 
månaderna när skadan 
inträffar.  
-Avställningsförsäkringen 
gäller överhuvudtaget inte 
utanför Sverige. 
-Försäkringen, utom 
trafikförsäkringen, gäller inte 
vid uthyrning av husbil. 
-Vi har särskilda 
säkerhetsföreskrifter som 
gäller för kaskoförsäkring. Om 
inte dessa följs kan ersättning 
komma att sättas ned. 
-Ersättningen kan minska eller 
helt utebli vid t.ex. tillgrepp 
eller stöld av fordon värt 1 
miljon kronor eller mer om det 
saknar spårningsutrustning. 
Likaså om man inte följt 
tillverkarens anvisningar vad 
gäller brukande, underhåll och 
reparation.  
-Vid vistelse i länder utanför 
EES-området, Storbritannien 
och Schweiz ska fordonet vara 
utrustat med fungerande 
spårsändarutrustning.  
-Självriskbefrielse vid helstöld 
om fordonet är utrustat med 
spårsändare som möjliggör att 
fordonet kan återfinnas.  
-Självriskbefrielse vid stöld 
eller tillgrepp av hela husbilen 
gäller om husbilen är 
stöldskyddsmärkt i enlighet 
med SSF norm 1084.  

Trafikolycksfall och 
krisförsäkring ingår alltid i 
Trafik-, Halv och 
Helförsäkring. Allrisk ingår 
alltid i grundskyddet (minst 
halvförsäkring). 
 

1. Om husbilen är värd 1 
miljon kronor eller mer har 
vi krav att den ska vara 
utrustad med ett 
Godkänt 
positioneringssystem med 
larmcentralkoppling. Om 
fungerande sådan saknas 
minskas ersättningen med 
40 %. 
 
2. Om husbilen inte 
genomgått service enligt 
tillverkarens anvisningar 
kan ersättning vid 
Ersättningsbar 
maskinskada minskas eller 
utebli. 
 
3. Om föraren vid 
trafikolycka var någon 
annan än 
försäkringstagaren, dennes 
maka/make, sambo 
eller registrerad partner 
gäller 
vagnskadeförsäkringen 
med dubbel självrisk. 
 
4. Uthyrning eller utlåning 
mot betalning är ej tillåten 
(delkasko- och 
vagnskadeförsäkringen 
gäller inte i dessa fall). 
 
I vissa länder krävs en 
godkänd elektronisk 
startspärr (immobilizer) för 
att ersättning vid stöld ska 
gälla. 

Om din husbil eller husvagn 
blir stulen när den är 
utrustad med av oss godkänd 
spårningsutrustning som är 
aktiverad, slipper du 
stöldsjälvrisken helt. 

Vi kräver att husbilen utrustas 
med en av oss godkänd 
spårsändare när husbilens 
värde överstiger en miljon för 
att full ersättning ska lämnas 
vid en stöld av hela fordonet. 
När en av oss godkänd 
spårsändare finns monterad i 
husbilen gäller 
stöldförsäkringen utan självrisk 
i händelse av att husbilen blir 
stulen. 
 


