
Försäkringsbrev
mySafety  
Självriskreducering

Vad försäkringen gäller för  
Försäkringen ersätter enligt nedan, hela eller del av den självrisk 
som uppstått till följd av att Hemförsäkringen utnyttjats för skada 
som inträffat under försäkringsperioden, inklusive skada genom 
eget vållande s.k. allrisk eller otur i den mån sådan skada täcks 
genom Hemförsäkringen eller genom särskild tilläggsförsäkring i 
Hemförsäkringen. Hemförsäkringen anses endast ha utnyttjats om 
ersättningen som Försäkringstagaren får överstiger Hemförsäkring-
ens självrisk.

Ersättningsbelopp och självrisk 
Försäkringen gäller utan självrisk. 
Högsta ersättning är erlagd självrisk enligt Hemförsäkringen, dock 
högst
- såvitt avser skada som omfattas av Hemförsäkringens brand-, vat-
ten- eller inbrottsmoment, 10 000 kronor per skadetillfälle och år
- såvitt avser skada som omfattas av Hemförsäkringens rätts-
skydds-, överfalls-, eller resemoment, 1 500 kronor per skadetill-
fälle och år
- såvitt avser stöld eller förlust utan samband med inbrott samt 
egenvållad skada som omfattas av Hemförsäkringen eller av till-
läggsförsäkring i Hemförsäkringen, 
5 000 kr per skadetillfälle och år.

Försäkringsomfattning:

Försäkringstagare
Försäkringstagare enligt denna försäkring är privatperson som  
är folkbokförd i Sverige och som tecknar försäkringen genom 
mySafety Försäkringar AB. 

Försäkrad
Försäkringen gäller för den som i försäkringsbrevet anges som 
försäkrad. Vid tidpunkten för tecknandet ska den försäkrade vara 
folkbokförd och ha sin huvudsakliga bostad och dygnsvila i Sverige.

När försäkringen gäller
Försäkringsperioden omfattar tre (3) månader. Försäkringen gäller 
från den dag försäkringen registreras hos mySafety
Förnyad försäkringsperiod
Försäkringen förnyas om premien för ny försäkringsperiod betalas 
enligt punkten 13.2. Försäkringen gäller då under ytterligare 12 
månader utan avbrott. 

Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller i Norden samt, med den begränsning som 
anges under punkten 6 nedan, vid resa utanför Norden. 

Du är alltid välkommen att kontakta Kundservice via e-post  
info@mysafety.se eller telefon 08-505 530 00

Förköpsinformation hittar du på:
https://www.mysafety.se/forkopsinformation-om-forsakringsformedling

Vi har informerat om de självrisker som finns vid skador som täcks av hem- eller villaförsäkringar. Med mySafetys Självriskreducering slip-
per du betala självrisk upp till 10.000 kr vid brand, inbrott och vattenskada samt upp till 5.000 kr på lösöre. mySafetys Självriskreducering 
är en fristående försäkring och fungerar även om du skulle byta nuvarande hem- eller villaförsäkring.


