
Assistancekåren Väghjälp Husvagn 
Faktablad för försäkringsprodukt  

Företag: W.R. Berkley Insurance AG, Svensk filial, org. nr. 516410-2070, svensk filial av W.R. 
Berkley Europe AG, registrerad i Lichtenstein.  
Produkt: Assistancekåren Väghjälp Husbil 

Komplett information om produkten före och efter ingående av avtalet finns i försäkringsvillkoren och försäkringsbrevet.  

Vilken typ av försäkring handlar det om?  

Försäkringen Assistancekåren Väghjälp Husvagn är en frivillig gruppförsäkring som täcker kostnader vid driftstopp hos 
husvagnar, till exempel bärgning. Försäkringen kan tecknas av Assistancekårens kunder.  

 
 
Vad ingår i försäkringen?  
 
I försäkringen ingår: 
 
 Assistans och nödvändig bärgning om fordonet 

drabbas av driftstopp. 
 Hämtningsresa eller hemtransport av fordon som 

befinner sig mer än 100 km från hemorten eller 
resmålet vid driftstopp som inte kan åtgärdas inom 
fyra timmar. 

 Ersättning för självrisk upp till 3 000 kr i din ordinarie 
fordonsförsäkring för plötslig och oförutsedd skada på 
inredning i bil. 

 Hotellövernattning, hyrbil eller hemresa med tåg eller 
flyg, vid driftstopp som inte kan åtgärdas inom fyra 
timmar. 

 Ersättning för reseavbrott i form av ett 
schablonbelopp om 300 kr per dygn (max 7 dygn), 
vid driftstopp som inte kan åtgärdas inom fyra timmar 
och om fordonet befinner sig mer än 100 km från 
hemorten.  

 Försäkringsbeloppet är maximalt 10 000 kr per 
skadetillfälle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Vad ingår inte i försäkringen?  
 
I försäkringen ingår inte: 
 
 Kostnader som uppstått när husvagnen är uppställd 

på den försäkrades hemadress. 
 Kostnader för t.ex. bränsle, parkering, vägtullar, 

broavgifter. 
 Kostnader för reparationer och reservdelar. 
 Skada om fordonet används vid motortävling, 

terrängkörning etc. eller om fordonet är belagt med 
körförbud. 

 Skada om fordonet körs ut på is, i terräng eller i 
vattendrag. 

 Fordon som används i yrkesmässig trafik. 
 Fordon som används i affärsverksamhet, som t.ex. 

Foodtruck 
 Fordon som inte omfattas av minst halvförsäkring. 
 Skada som omfattas av fabriksgaranti. 
 Skada orsakad vid trafikbrott.  
 Fordon registrerat i annat land än Sverige.  
 Tjänster som bilägare eller annan person beställt utan 

godkännande av Assistancekåren eller utfört på egen 
hand. 

 Skada som till följd av omständigheter var kända vid 
försäkringens tecknande. 

 
 

 
 
Finns det några begränsningar av vad 
försäkringen täcker? 
  
 Försäkringen omfattar maximalt två skadehändelser 

per år. 

 Nytecknad försäkring börjar gälla först tre dagar efter 
att premien har betalats. 

 
 



 
 
 
 

 
 
Var gäller försäkringen?  
 
 Försäkringen gäller i alla europeiska länder som är anslutna till gröna kort-systemet (se www.tff.se), dock inte Ryssland. 

 
 

 
 
Vilka är mina skyldigheter?  
 
Dina skyldigheter är följande:  
 
 Följa den lagstiftning och andra bestämmelser som gäller på området.  
 Betala försäkringspremien i tid. 
 Lämna riktiga och fullständiga uppgifter. 
 Anmäla skadehändelser till Assistancekåren så snart som möjligt. 
 Skicka in nödvändiga dokument till Assistancekåren. 
 Följa anvisningar för användning, skötsel och underhåll av fordonet.  
 Se till att fordonet inte framförs av förare som är straffbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.  
 Se till att fordonet inte används av förare som saknar körkort om inte kraven för övningskörning är uppfyllda. 
 Se till att fordonet inte används om det har körförbud. 

 

 
 
När och hur ska jag betala? 
 
Försäkringen betalas helårsvis om inte annat överenskommits. På försäkringspremiefakturan framgår det hur du kan betala 
premien samt förfallodatum. 
 
 

 
 
När börjar och slutar försäkringen gälla?  

Försäkringen börjar gälla tre dagar efter att premien har betalats. Försäkringstiden framgår av försäkringsbrevet och försäkringen 
upphör att gälla utan föregående uppsägning efter försäkringstiden. Om Assistancekåren kan erbjuda förnyelse av försäkringen 
kommer du att få ett förnyelseerbjudande innan försäkringen upphör. 

 

 
 
Hur kan jag säga upp avtalet?  

Försäkringen kan sägas upp när som helst genom kontakt med Assistancekåren. 
 


