
Exempel på vad som ingår i 
försäkringen?

☑ Brand och vattenskada.
☑ Stöld, inbrott och skadegörelse.
☑ Storm, skyfall och snösmältning.
☑ Bostadsohyra och hussvamp.
☑ Sanering av skadeinsekter.
☑ Sjukdom och olycksfall på resa.
☑ Eldsvåda.
☑ Ansvar och rättsskydd.
☑ Överfallsskydd.
☑ Rättsskydd.
☑ Kristerapi.
☑ Hyresbortfall och merutgifter när bostad inte 

kan användas.

Valbara tillägg
Läs mer om innehållet och viktiga undantag 
i för- och efterköpsinformationen samt i 
försäkringsvillkoren.

• Allrisk byggnadsförsäkring.
• Utökad reseförsäkring.

Vad ingår inte i försäkringen?
 
× Skada på el- och motordrivna fordon samt
utrustning till dessa.
× Husdjur som förstör fast inredning eller lösöre.
× Skada på djur.
× Släpfordon.
× Vatten- och luftfarkoster (inkl drönare).
× Företagsägd egendom eller egendom som inte 
är avsedd för ditt privata bruk (saker som används 
i arbetet).

Försäkring
Dunstan Hus & Hem
Faktablad för försäkringsprodukt. 
Företag: Dunstan AB, org nr 559313-7523, Sverige Produkt: Hus- & Hemförsäkring

Detta produktblad utgör endast en kortfattad beskrivning av försäkringen. Du kan läsa mer i fullständiga villkor och för- och 
efterköpsinformation som du hittar på www.dunstan.se. Du har alltid möjlighet att ladda ned fullständiga försäkringsvillkor samt för- och 
efterköpsinformation från hemsidan. Du kan också få material hemskickat till dig. Kontaktvägar hittar du på www.dunstan.se.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Dunstan Hus & Hem innehåller skydd för dig, din familj, dina saker och din villa. Där ingår bl.a. lös egendom, byggnad och tomtmark. 
Försäkringen innehåller även skydd för dig när du är på resa, befinner dig utanför bostaden eller om du får kostnader för ansvars- eller 
rättsskyddsskador.



Finns det några begränsningar
av vad försäkringen täcker?
! Du får inte hantera levande ljus eller eld på ett sätt som ökar risken för brand.

! Du ska se till att kranar är täta och stängda när de inte används. Under kyl, frys och diskmaskin ska det finnas 

underlägg som samlar upp vatten. 

! Det finns begränsningar i hur mycket vi kan ersätta dig för vissa saker. 

! Ditt hem ska vara låst när du inte är hemma. Saker du har med dig utanför hemmet ska vara inlåsta om du inte har 
direkt uppsikt över dem. 

! Allrisk ersätter inte pengar eller värdehandlingar eller saker du lånat.

! Reseförsäkringen gäller inte för tjänsteresor. 

! Du får heller inte ersättning för kostnader som har samband med skada eller sjukdom du haft symptom för innan resan 
påbörjades.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i Norden för dig och dina medförsäkrade. Vid resa gäller försäkringen i hela världen under de första 
45 dagarna.

Vilka är mina skyldigheter?
• Du måste lämna korrekta uppgifter om ditt boende och hushåll samt meddela eventuella förändringar till Dunstan.
• Du måste meddela oss om storleken på ditt boende förändras.
• Du måste meddela oss om ditt värde på lösöret förändras.

När och hur ska du betala?
Försäkringen betalas årsvis, halvårsvis eller månadsvis med bankinbetalning, swish eller autogiro.

När börjar och slutar försäkringen att gälla?
Försäkringen börjar gälla från det datum du själv väljer och Dunstan medgivit försäkringen. Försäkringen kan aldrig 
tecknas retroaktivt. Avtalsperioden är 12 månader.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan säga upp försäkringen när du vill - men endast till huvudförfallodagen som framgår av försäkringsbrevet.



Exempel på begränsningar i försäkringsskyddet!

• Rättsskydd för skilsmässotvister, tvister om belopp under ett halvt prisbasbelopp, tvister som har samband med  
 ditt arbete eller vid brottmål.
• Skadeståndskrav som har samband med ditt arbete eller gäller dig som ägare eller förare av båt och   
 motordrivet fordon.
• Reseförsäkring gäller inte från och med dag 46. Går dock att förlänga.
• Utanför bostaden finns begränsningar för hur mycket vi ersätter.
• Reseförsäkringen gäller inte för sjukdom eller olycksfall där behandlingsbehov fanns innan avresan.
• Kostnader i samband med kosmetiska ingrepp ersätts ej.


