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FÖRSÄKRINGAR

Medlemmar i Rivieraklubben kan teckna två 
olika sjukvårdsförsäkringar

Henner Méditerranée - 305 A avenue du Prado – 13008 MARSEILLE - ggravier@henner.fr 
 Simplified private joint stock company - Registered capital of € 120.000 - RCS Marseille 503 009 193 - VAT : exoneration article 261B of C.G.I. 

For France and Europe only: Registered in France with ORIAS under No. 08 042 619 and regulated by the ACPR

Gå med oss !

Rejoignez-nous !

Rejoignez-nous ! Gå med oss !

1
Tilläggsförsäkring

/ mutuelle
(som komplement till  
franska sjukkassan)

2
Sjukförsäkring 
(för dig som ej är med 
i franska sjukkassan)

En av världens största 
försäkringsmäklare

---

---

---

---

HENNER

Mer information och ansökningsblanketter på 
www.rivieraklubben.com

17 kontor i världen

173 M € 
i omsättning

24 års genomsnittlig 
kundlojalitet

1,5 miljon 
försäkringstagare 

FÖRMÅNLIGA ERBJUDANDEN
Skräddarsydda gruppförsäkringar
Förmånliga priser
Val mellan olika täckningsgrader

ENKEL HANDLÄGGNING
Personlig service
Snabb ersättning
Ingen hälsokontroll
Omedelbar anslutning

FÖRSÄKRINGAR

Försäkra dig om dina 
försäkringar

Oavsett var och hur du bor 
behöver du försäkra hus och hem, 
det ger en grundtrygghet.

Är du skriven i Sverige har 
du troligen en hemförsäkring, 
men vad gäller för ett boende i 
Frankrike?

Rivieraklubben har idag bra erbju-
danden för sina medlemmar när 
det gäller bland annat sjukför-

säkring och reseförsäkring. Vi sonderar 
också möjligheten att kunna erbjuda 
attraktiva lösningar på hemförsäkring 
och kanske bilförsäkring. I väntan på 
en sådan lösning vill vi komma med lite 
information och tips om vad man bör 
tänka på när det gäller just hemförsäk-
ring i Frankrike.

Hemförsäkring i Sverige
Hemförsäkringen kan sägas vara den 
viktigaste basförsäkringen som alla bör 
ha. Beroende på hur vi bor – villa, bo-
stadsrätt, hyresrätt – behöver vi kom-
plettera med till exempel en villaför-
säkring som täcker skadehändelser på 
huset. Bor du i bostadsrätt behöver du 
försäkra de delar av bostaden som du 
ansvarar för enligt bostadsrättslagen 
och föreningens stadgar. Allt detta är vi 
vana vid i Sverige.

En svensk hemförsäkring ger vanligtvis 
ett ganska omfattande skydd:
•  Egendomsskydd - om något skulle  
 hända dina ägodelar genom brand,  
 vatten eller inbrott.
•  Ansvarsskydd - om någon skulle 
 kräva dig på skadestånd.
•  Rättsskydd - om du hamnar i en tvist  
 och behöver anlita advokat.
•  Överfallsskydd - om du råkar ut för  
 misshandel.
•  Reseskydd - om något skulle hända  
 dig eller dina ägodelar på resan (dock  
 bara under 45 dagar).
•  Identitetsskydd - om du råkar ut för  
 en ID-stöld.

Som tillägg kan du enkelt teckna kom-
pletterande försäkringar som:
•  Allriskförsäkring för din egendom.
•  Utökat eller förlängt reseskydd.
•  Olycksfallsförsäkring.

Att tänka på när du köper 
en försäkring i Frankrike
Generellt kan man säga att det försäk-
ringsskydd du är van vid i Sverige, kan du 
också få i Frankrike. Men det är inte lika 
enkelt paketerat här som vi är vana vid och 
även priset kan skilja. Precis som i Sverige 
kan du köpa din försäkring direkt av för-
säkringsbolaget eller via försäkringsför-
medlare, som antingen arbetar exklusivt 
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med ett bolag eller som förmedlar till fle-
ra bolag. En förmedlare som arbetar med 
flera bolag konkurrensutsätter i bästa fall 
din förfrågan, det vill säga tar in offert från 
flera bolag och presenterar det för dig. 

Några tips när du ska köpa 
en hemförsäkring:
•  Formulera dina önskemål i en skrift- 
 lig offertförfrågan. Begär en skriftlig  
 offert.
•  Ta in minst tre offerter.
•  Se till att du får med allt du vill ha  
 försäkrat och att det sedan framgår  
 av offerten (alla byggnader, trädgård, 
 pool, värdesaker).
•  Se till att du får ett hembesök från  
 den du köper försäkringen av. 
 Då har  de sett fastighetens status,  
 inbrottsskydd med mera.
•  Begär pris med alternativa självrisker  
 (lägre självrisk = högre pris).
•  Se till att försäkringsbeloppen för din  
 egendom är tillräckliga. Annars riske- 
 rar du att vara underförsäkrad och får  
 inte rätt ersättning vid en skada.
•  Upprätta gärna en lista över de   
 inventarier du vill ska ingå och 
 dokumentera med fotografier.
•  Hur försäkringsbolaget hanterar en  
 inträffad skada är kanske det viktig- 
 aste av allt. Har du möjlighet, kon- 
 trollera vilket rykte bolaget har lokalt.

Att tänka på om du är skriven 
i Sverige
Är du skriven i Sverige och har en bo-
stad i Frankrike måste du försäkra din 
franska bostad och dina ägodelar där 
i Frankrike. Hyr du din bostad mås-
te du kunna visa för hyresvärden att 
du har en hemförsäkring som täcker 
skada på hyresbostaden (assurance 
risques locatifs), men det vanligaste är 
att teckna en (assurance multirisques 
habitation) som även täcker vid skador 
på grannbostad, eller dina egna ägode-
lar. Bor du i en så kallad ”copropriété” 
måste du enligt lag åtminstone ha en 
försäkring för ditt civilrättsliga ansvar 
(responsabilité civile). 

Oavsett om det är lagstadgat eller inte 
ska man självklart ha ett skydd som 
täcker både egendom (brand, vatten, 
inbrott, naturskada) och det ansvar 
man har som bostadsinnehavare (assu-
rance multirisques habitation). 

Tänk på att det reseskydd du oftast 
har i den svenska hemförsäkringen 
bara gäller i 45 dagar. Är du i Frank-
rike längre perioder måste du förlänga 
reseskyddet. Tänk också på att det kan 

finnas begränsningar för hur länge du 
kan lämna din bostad i Frankrike obe-
vakad utan inskränkningar i försäk-
ringsskyddet.

Att tänka på om du är skriven 
i Frankrike
Du tar inte med dig något svenskt för-
säkringsskydd om du flyttar ut från 
Sverige. Om du till exempel har en fri-
tidshusförsäkring i Sverige så inskrän-
ker sig hemförsäkringsskyddet i den 
till huset och den egendom du har där, 
samt det ansvar du har som fastighets-
ägare. Det finns alltså inget skydd som 
är tillämpligt i Frankrike. Om du har 
en privat olycksfallsförsäkring i Sverige 
gäller den normalt bara under ett år ef-
ter att du flyttat ut.

Olycksfallsskydd och reseskydd be-
höver du alltså titta speciellt på – det 
finns normalt inte i en fransk hemför-
säkring, inte ens som tillägg.

Att tänka på om en skada inträffar
•  Anmäl snabbt, inom fem dagar, till  
 försäkringsbolaget.
•  Ha dokumentation som styrker värde  
 och innehav av egendomen som ska- 

 dats (kvitton, inventarieförteckning, 
 foton med mera).
•  Du kan inte räkna med att få ”nytt  
 för gammalt”. Om du inte har full  
 kontroll på villkoren, be försäkrings- 
 bolaget att upplysa dig om hur reg- 
 lerna för detta ser ut direkt efter en  
 skada.
•  Det kan vara värt att ta in extern   
 hjälp om det börjar kärva i förhand- 
 lingana.

Det här var kortfattad information 
och ger förstås inte en komplett bild 
av detta ganska komplexa men så vik-
tiga område. På Rivieraklubbens hem-
sida ska vi försöka presentera mer 
fullödig information, vi hoppas också 
på att ni läsare bidrar med komplette-
ringar, förtydliganden och eventuella 
rättelser.

                                             Att fixa rätt försäkring      
i Frankrike på en kafferast

   är inget som rekommenderas. 
Läs på, ta det lugnt och ta gärna hjälp. För 

skillnaderna är stora mellan våra båda länder. 


