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Denna tilläggsförsäkring utgör ett komplement till konsumentens villaförsäkring eller motsvarande och ersätter enligt villkoret nedan den
självrisk och den avskrivning som konsumenten själv har ett erlägga till sitt försäkringsbolag i händelse av, dels ersättningsbar maskinskada
på utförd VVS-installation och dels en vattenskada som kan härledas till VVS-installationen. Denna tilläggsförsäkring är tillämplig endast
då villaförsäkringsbolaget har betalat ut ersättning och dragit av självrisk.
Försäkringsgivare är Vardia Insurance Group ASA, org.nr. 994 288 962. Styrelsens säte – Oslo, Norge. www.vardia.com

1. Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller konsument i egenskap av beställare eller ägare av VVS-installation utförd av försäkringstagaren.

2. När försäkringen gäller
Försäkringen omfattar VVS-installationer som avlämnats under försäkringsperioden. Försäkringen gäller i 6 år från dagen då
VVS-installationen har avlämnats.

3. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller i Sverige.

4. Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för VVS-installationer där entreprenadsumman överstiger 20 000 kr och som utförts av försäkringstagaren.
Försäkringen gäller dels vid så kallad maskinskada på installationen och dels vattenskada som kan härledas till denna installation och
ersätter det avdrag för avskrivning som görs genom konsumentens villaförsäkring eller motsvarande samt den självrisk som
försäkringstagaren har erlagt med anledning av sådan skada.
En förutsättning för ersättning är att skadan har reglerats av konsumentens villa- och hemförsäkring eller motsvarande och att avskrivning
har gjorts på den försäkrade installationen och/eller att konsumenten har erlagt självrisk.

5. Allmänna undantag
Ersättning lämnas inte för:
- skada som kan ersättas av annan försäkring
- skada som kan ersättas enligt konsumentköp- eller konsumenttjänstlag
- skada på värmepump, värmepanna eller liknande
- skada eller förlust som orsakats genom grov vårdslöshet eller uppsåt, förskingring, bedrägeri eller liknande förmögenhetsbrott, trolöshet
mot huvudman samt olovligt förfogande.

6. Försäkringsbelopp
Ersättning lämnas för självrisk och eventuell avskrivning som avdragits vid ersättningsbar skada enligt ordinarie villaförsäkring eller
motsvarande, se punkt 4. Ersättningen för självrisk är maximerad till 5 000 kr per skada och ersättning för avskrivning är maximerad till
100 000 kr per skada.

7. Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk

8. Åtgärder vid skada
Skada ska anmälas omedelbart till Vardia Försäkring, Box 38, 971 02 Luleå, tel 08-5011 2150, epost: skadorforetag@vardia.se
Skada ska anmälas senast 6 månader från det att skadan ersatts via villaförsäkring eller motsvarande. Till skadeanmälan ska bifogas kopia
på skaderegleringen från konsumentens villaförsäkring eller motsvarande, där eventuellt avdrag för avskrivning samt erlagd självrisk ska
framgå.
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