
Villkorstillägg till Villaförsäkring VH16 +T:2
Ändring av försäkringsvillkoret VH16 att gälla från den 1 januari 2019
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M Allmänna bestämmelser
M.1 Försäkringsavtalet
Försäkringen gäller under den tid som anges på försäkringsbrevet. Vi an-
svarar endast för skada genom händelse som inträffar under försäkrings-
tiden, om inte annat särskilt anges i försäkringsvillkoren. Har skada upp-
stått gradvis ansvarar vi endast för den del av skadan som uppstått under 
försäkringstiden.

Om du tecknar försäkring samma dag som den ska börja gälla, gäller 
den från och med det klockslag du tecknade den.

Om försäkringen ska tecknas genom att du betalar premien eller om 
försäkringen i annat fall är giltig endast under förutsättning att premien 
betalas före försäkringstiden, börjar försäkringen gälla först klockan 
00.00 dagen efter den dag då premien betalades, dock tidigast på försäk-
ringstidens första dag. 

Om försäkringsavtalet enligt lag blir giltigt först efter att du skriftligen 
accepterat vårt erbjudande om försäkring börjar försäkringen gälla klockan 
00.00 dagen efter din accept, om vi inte överenskommit om en annan tid-
punkt.

Din försäkring förnyas automatiskt för ytterligare ett år om inte försäk-
ringen sagts upp från din eller vår sida. Detta gäller om inte annat avtalats 
eller framgår av omständigheterna. Vill du inte att din försäkring ska för-
nyas kan du när som helst, oavsett orsak, säga upp försäkringen genom 
att meddela oss att du inte vill att din försäkring ska förnyas efter försäk-
ringstidens slut. Vi kan säga upp försäkringen endast om det finns särskilda 
skäl.

Under försäkringstiden kan du säga upp din försäkring i vissa situationer, 
till exempel om du flyttat eller sålt din bostad eller om vi ändrat villkoren 
för din försäkring. Vi kan säga upp försäkringen endast om det finns syn-
nerliga skäl.

M.14 Sanktionsbestämmelse 
Om Länsförsäkringar kan komma att exponeras för någon sanktion, förbud 
eller inskränkning under en resolution från FN eller handels- eller ekono-
miska sanktioner, lagar eller föreskrifter från EU, Storbritannien, Nordirland 
eller USA, gäller inte försäkringen för skada, förmån eller annan ersättning.


