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Helens tjänsteavtal för hushåll, 
villkorsbilaga till hemförsäkringar

På hemförsäkringen i Helens tjänsteavtal för hushåll tillämpas 
villkoren för gruppförsäkringar för egendom med de  
specificeringar och undantag som anges i denna bilaga.

R1.1 Försäkringstagare

Försäkringstagare är Helen Ab.

R20.1 Försäkringens syfte

Försäkringens syfte är att vid skadefall som avses i villkoren för 
den omfattande hemförsäkringen ersätta direkta sakskador på 
egendom som anges i dessa villkor och som är försäkringsobjekt 
samt övriga kostnader som anges i dessa villkor.

R20.2 Försäkrade

Försäkrade är den person som ingått Tjänsteavtalet för hushåll 
och övriga personer som stadigvarande bor i samma hushåll som 
han eller hon under den tid Tjänsteavtalet för hushåll gäller. Som 
den försäkrades stadigvarande bosättningsort anses den adress 
som anges i befolkningsregistermyndighetens register.

R20.3 Försäkringsobjekt

Försäkringen gäller den lägenhet för vilken den försäkrade har 
ingått Tjänsteavtalet för hushåll samt i förvaringsutrymmen som 
tillhör lägenheten.

R20.4 Försäkringens giltighet

Förutsättningen för att försäkringen gäller är att kunden har ett 
gällande Tjänsteavtalet för hushåll med Helen Ab. Med Tjänsteav-
talet för hushåll avses ett elavtal mellan Helen Ab och kunden.

Försäkringen gäller i Norden för sådant lösöre som tillfälligt, för 
högst ett år, flyttas från försäkringsstället till någon annan plats.

På resor i Norden ersätts följande faktiska kostnader utan själv-
risk:
 - Kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar när res-

gods som lämnats in för transport anländer minst 12 timmar 
senare till resmålet än den försäkrade. Som ersättning betalas 
högst 100 euro ut per påbörjat dygn och per försäkrad, dock 
högst 300 euro per person.

 - Skäliga kostnader som uppstått till följd av räddning och 
sökning efter försvunnet resgods, sammanlagt högst 250 
euro, om resgodset överlämnats för förvaring hos ett hotell, 
en bensinstation, ett transportföretag, ett trafikföretag, en 
researrangör eller motsvarande.

 - Skäliga kostnader som uppstått under resan för återanskaff-
ning, resor och inkvartering till följd av att resebiljetter, pass 
och visum stulits, dock högst 250 euro.

R21.2.12

Försäkringen ersätter skador på cyklar och idrottsutrustning när 
de används för sitt ändamål. Skadorna ersätts inte, om egendo-
men i fråga används vid tävlingar eller träning inför dessa.

Gäller från och med 1.1.2020

Gruppförsäkringar för egendom


