
 
 

HUSBILSFÖRSÄKRING 150401 
 
Omfattar den obligatoriska trafikförsäkringen och dessutom kan du teckna till delkasko och 
vagnskadeförsäkring. Djurkollision ingår i vårt grundskydd. 
 
 
Du har valt att teckna en husbilsförsäkring hos M Försäkring. Nedan beskriver vi kortfattat innehållet i din försäkring. Du har 

möjlighet att göra tillägg eller ändringar som passar dina behov och du har alltid 14 dagars ångerrätt. Kompletta 

försäkringsvillkor finns på www.motormannen.se. De kan även beställas via e-post eller telefon. 

 
HUSBILSFÖRSÄKRING GÄLLER FÖR   
Försäkringen gäller endast för dig som försäkringstagare 
(bilägare). Trafikförsäkringen gäller enligt 
trafikskadelagen och rättsskyddet för såväl ägare och 
förare. Försäkringen gäller I de länder som är med i 
Gröna Kortsystemet. Trafikförsäkringen gäller dock i 
vissa fall i hela världen enligt Trafikskadelagen. 
 
I försäkringen ingår   
* Trafikförsäkring    
* Delkaskoförsäkring   
* Vagnskadeförsäkring 
 
Vad försäkras 
Försäkringen gäller för Husbil, som inte används i 
yrkesmässig trafik. 
 
TRAFIKFÖRSÄKRING 
Enligt lag måste du ha en Trafikförsäkring för din husbil 
annars tvingas du att betala en betydligt högre 
trafikförsäkringsavgift. 
Trafikförsäkringen ersätter personskador och skada på 
annans egendom. Oavsett vem som har orsakat skadan 
täcker försäkringen även personskador på passagerare 
och förare i din bil.  
 
DELKASKO 
Glas 
Du får ersättning för vind-, sido- och bakrutor som 
spricker eller krossas, t ex genom stenskott eller 
skadegörelse. 
 
Brand 
Du får ersättning för skador som uppstår vid brand, 
åsknedslag, eller explosion samt skador på elektriska 
kablar och komponenter.  
 
Stöld/Inbrott 
Du får ersättning vid inbrott i din husbil eller om den blir  
 

 

stulen, förutsatt att husbilen inte återfinns inom 30 
dagar efter att du har gjort en skriftlig anmälan. Du får 
ersättning för fastmonterad utrustning som blir stulen, 
t ex stereo eller fälgar. Om din husbil skadas i samband 
med stöldförsök eller har skador när den hittas får du 
ersättning för detta. 
Vid stöld eller stöldförsök av eftermonterad ljud- och 
bildutrustning får du ersättning med upp till 12 000 kr. 
 
Ansvar 
Ansvarsförsäkringen gäller för det skadestånd för 
person- eller sakskada som du kan åläggas att betala i 
egenskap av ägare till fordonet. 
Högsta ersättningsbelopp för ansvarsförsäkringen är  
5 miljoner kronor för personskada och 1 miljon för 
sakskada. 
 
Räddning 
Du får ersättning för bärgning eller bogsering om 
husbilen stannar. Du och passagerarna kan också få 
ersättning för hemtransport. Dessutom kan du få 
ersättning för resekostnader när du hämtar din 
reparerade eller återfunna husbil. 
 
Rättskydd 
Du eller den som har kört husbilen kan få ersättning med 
upp till 150 000 kronor för ombuds- och 
advokatkostnader samt för rättegångskostnader i 
samband med tvist. 
 
Maskin 
Du får ersättning för skador som påverkar husbilens  
funktion, t ex skador på motor, startmotor, växellåda 
och kylsystem. Egendomsskyddet gäller för husbil som är 
max 8 år eller har gått upp till 12 000 mil. Skador som  
orsakats av felaktiga reparationer, trimmade delar eller 
normalt slitage ersätts inte.  
 
 



 
 
Personlig lösegendom 
Försäkringen gäller upp till 25 000kr för personlig 
lösegendom som förvaras i fordonet och som tillhör dig, 
din make/sambo eller dina hemmaboende barn. 
Ersättning lämnas ej om fordonet varit obebodd i mer än 
ett dygn.   
  
Semesteravbrott  
Vid ersättningsbar kaskoskada som medför avbrott i 
påbörjad semesterresa lämnas ersättning med 500 
kronor per dag. Ersättning lämnas för den tid fordonet 
inte kunnat användas, dock längst 30 dagar från och med 
skadedagen. Du måste verka för att avbrottet blir så 
kortvarigt som möjligt. 
 
VAGNSKADEFÖRSÄKRING 
Du får ersättning för skador på din husbil som orsakats av 
en trafikolycka, skadegörelse, eller annan yttre 
olyckshändelse som kollision, dikeskörning. Försäkringen 
ersätter inte skador som orsakas av slitage, rost, köld eller 
fabrikationsfel. Vid skadegörelse gäller försäkringen inte  
för skador som orsakas av en person som tillhör samma 
hushåll eller företag som du. 
 
Djurkollision 
Försäkringen gäller utan självrisk vid kollision med djur. 
Försäkringen ersätter självrisk i vagnskadegarantin vid 
kollision med djur, under förutsättning att husbilen är 
halvförsäkrad hos M Försäkring, med upp till 5 000 kr. 
 
SJÄLVRISKER 
Grundsjälvrisk 
* Trafik 0 Kr 
* Glassjälvrisken 3000kr. Repareras rutan är     
   självrisken 200 kr. 
* Skada orsakad av brand 3 000kr. 
* Maskinsjälvrisken 3 000 kr upp till 12 000 mil.  
   Dock max 8 år. 1500kr om bilen har gått mindre 
   än 6000 mil.  
* Stöldsjälvrisken 3 000 kr.  
* Räddningssjälvrisken 3 000 kr. 
* Rättskyddsjälvrisken dras av från ersättningen med   
   20% av kostnaden, dock lägst 3 000 kr.   
* Personlig lösegendom 3000kr  
* Ansvar 2 000kr. 
* Vagnskadeförsäkringen 5 000 kr 
* Djurkollision är utan självrisk.  
* Vid skadegörelse är självrisken 5 000kr.  
 
Särskild självrisk 
Är föraren under 24 år tillkommer en självrisk med  
1 000 kr. 
 
Fler försäkringar - en självrisk 
Om flera skador inträffar vid samma tillfälle och 
ersättning ska betalas från flera delar av försäkringen 
behöver du bara betala en självrisk - den högsta.  
(Trafikförsäkringens självrisk måste dock alltid betalas 
utöver annan självrisk.) 
 
 
 
 

 
 
GEMENSAMMA AKTSAMHETSKRAV 
Du ska se till att fordonet inte körs av förare som 
saknar giltigt körkort, eller kan gör sig skyldig till 
rattfylleri eller grovt rattfylleri. 
Fordonet får inte användas för övningskörning om lärare 
eller elev inte uppfyller kraven för tillåten 
övningskörning. 
Fordonet får inte användas om det har körförbud. 
 
Om aktsamhetskraven inte följs 
Om du bryter mot ovanstående kan vi göra avdrag på 
ersättningen. Avdraget görs efter vad som är skäligt med 
hänsyn till förhållandets samband med den inträffade 
skadan, det uppsåt eller den vårdslöshet som har 
förekommit och omständigheterna i övrigt. 
 
AVSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING 
Gäller om detta anges i försäkringsbrevet. Avställnings- 
försäkring gäller endast i Sverige.  
 
VÄRDERINGS OCH ERSÄTTNINGSREGLER 
Vi bedömer marknadsvärdet på skadad egendom före 
skadetillfället. 
Vi gör avdrag för ålder och bruk och avgör om skadad 
egendom ska repareras eller ersättas kontant.   
 
VID SKADA 
Om du vill anmäla en skada kontakta oss på  
077-440 60 61. Du kan också skriva ut en skadeanmälan 
på vår hemsida www.motormannen.se 
 
OM DU ÄR MISSNÖJD MED SKADEREGLERINGEN  
Om du inte är nöjd med vårt beslut i ditt ärende kan du få 
det prövat av nedan angivna nämnder: 
Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, 
Klagomålsansvarig, Box 3031, 103 61 Stockholm.  
Mail: kundombudsman@gjensidige.se 
 
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 
Box 174, 101 23  STOCKHOLM 
08-508 860 00  
Allmän rådgivning i försäkringsfrågor kan du få 
kostnadsfritt hos Konsumenternas försäkringsbyrå 
Box 24215, 104 51  STOCKHOLM 
08-22 58 00 
 
TILLSYNSMYNDIGHET 
Motormännens Försäkringsförmedling AB och Gjensidige 
Forsikring ASA Norge, svensk filial, står under 
Finansinspektionens respektive Finanstilsynet i Norges 
tillsyn. 
 
HAR DU FRÅGOR 
Läs igenom ditt försäkringsbrev och kontrollera att allt är 
rätt. Kontakta oss på 077-440 60 61 om ev rättelser. 
 
FÖRSÄKRINGSGIVARE 
Gjensidige Forsikring ASA, Norge, svensk filial, Box 3031, 
103 61 Stockholm.  

 

http://www.motormannen.se/
mailto:kundombudsman@gjensidige.se

