
Gofido Hemförsäkring
Faktablad för hemförsäkring för hyres- och bostadsrätt

Företag: Care of Fido AB (varumärke Gofido) org nr: 559169-4632          Produkt: Hemförsäkring

Detta produktblad utgör en kortfattad beskrivning av försäkringen. Du kan läsa mer i för- och efterköpsinformationen och i det 
fullständiga villkoret som du hittar på www.gofido.se. Du har alltid rätt att få för- och efterköprsinformation samt villkor hemskickat till dig.  
Kontaktvägar hittar du på www.gofido.se. 

Vilken typ av försäkring handlar det om?  
En hemförsäkring innehåller ett skydd för dig och din familj, ditt hem och dina saker. Där ingår bland annat skydd för brand, vatten 
och inbrott. Försäkringen innehåller även skydd för dig när du är på resa eller befinner dig utanför bostaden eller om du blir krävd på 
skadestånd (ansvarsskydd).

Vad ingår i försäkringen? 
 Stöld & skadegörelse i bostad

 Stöld & skadegörelse utanför bostad

 Skador av brand

 Skador av vatten

 Skador av oväder (naturskador)

 Ansvarsskydd

 Överfall (fram till den dag du fyller 26)

 Sjukdom/Olycksfall/Nödsituation på resa

 Rättsskydd 

Vilka tillägg går att göra?
 Överfall (från 26 års ålder)

 Drulleförsäkring

 Cykel

 Barnvagn

 Golfutrustning

 Vapen 

 Resetrubbel 
Bostadsrättillägg

Vad ingår inte i försäkringen?
 Motorfordon, husvagn, släpfordon, vatten eller 

luftfarkost

 Motordrivna trädgårdsredskap

 Brygga, uthus och garage

 Mynt-, sedel- och frimärkssamling

 Djur

Finns det några begränsningar?
 Försäkringen gäller inte för saker över de 
belopp som anges på försäkringsbrevet. Det 
finns beloppsbegränsningar för vad vi ersätter 
framförallt utanför hemmet.

 Allriskmomentet gäller inte för pengar, 
värdehandlingar eller saker som du lånat. 

 Reseskyddet gäller inte efter de första 30 dagarna 
av resan och inte för tjänsteresor. Du kan på resa 
inte få ersättning för sjukdom eller skada som du 
visat symtom på innan du påbörjade resan.

Var gäller försäkringen?
 Försäkringen gäller inom Norden för de moment som har valts att ingå i försäkringen för dig och för de medförsäkrade. 

Reseförsäkringen gäller under resa i hela världen de första 30 dagarna räknat från den dag du eller medförsäkrade lämnar 
det försäkrade boendet.

Vad är mina skyldigheter?
• När du tecknar försäkringen så är du skyldig att lämna korrekta uppgifter om exempelvis antalet personer i hushållet (antal 

medförsäkrade) och storleken på ditt boende. Om uppgifterna som ligger till grund för försäkringen ändras eller är felaktiga 
måste du anmäla det till oss.

• Om en skada inträffar ska du anmäla den till oss så snart som möjligt.
• Du måste följa aktsamhetskraven (säkerhetsföreskrifterna) i försäkringsvillkoren på hur du ska agera för att undvika 

skadehändelser. Om du inte följer dessa kan ersättningen sättas ned eller helt utebli.
• Du måste hantera dina saker så att de inte utsätts för betydande risk att skadas eller förloras. Bostaden ska vara låst när du inte är 

där. Stöldbegärliga saker får inte förvaras i biutrymme och ska vara under uppsikt eller inlåsta.
•    Du får inte handskas med levande ljus, eld eller glöd på sådant sätt att risk för brand uppstår.
•    Du ska se till att kranar är täta när de är stängda och inte används. Under kyl, frys och diskmaskin ska det finnas underlägg som 

samlar upp vatten. 
•   Du ska inte agera på sådant sätt att du utan skälig anledning utsätter dig för risken att skadas.



När och hur ska jag betala?
Försäkringen betalas månadsvis med exempelvis autogiro. 

När börjar och slutar försäkringen att gälla? 
Försäkringen börjar gälla när du själv väljer, dock tidigast dagen då du köper försäkringen. Tecknar du försäkringen samma 
dag som den ska börja gälla, gäller den från det klockslag du tecknade den. Avtalsperioden på försäkringen är 12 månader 
och förnyas automatiskt om inte du eller Gofido säger upp den. 

Hur säger jag upp min försäkring?
Försäkringens avtalsperiod är 12 månader men du kan säga upp försäkringen när du vill. Väljer du att säga upp din försäkring 
under en pågående avtalsperiod så får uppsägning verkan först vid kommande månadsskiftet. Om du vill säga upp din 
försäkring meddelar du oss detta via någon av kontaktvägarna som finns på www.gofido.se.  


