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Produktfaktablad för försäkringsprodukten

Apparatförsäkring

FÖRSÄKRINGAR

Detta är förköpsinformation. Komplett information om produkten fnns att tillgå i försäkringsvillkoren och efter köp i försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Apparatförsäkringen är en försäkring som ersätter direkt sakskada orsakad av en plötslig och oförutsedd händelse.

Finns det begränsningar
av vad försäkringen täcker?

Vad ingår i försäkringen?
OBJEKT
Sakförsäkring:
✓

Sakförsäkring:
skada som tillverkaren eller försäljaren på basen av garanti eller
annan förbindelse är skyldig att ersätta

egendom som kan försäkras
•

kameror, projektorer och videoutrustning

•

musikinstrument med tilläggsanordningar som stereo
anläggning, mikrofoner mm.

•

kikare

•

mobiltelefoner

•

hörapparater, läkarinstrument och övriga instrument

•

mätteknisk utrustning och undersökningsutrustning

•

jaktvapen

skada som orsakats av slitage, repning, skavning, frätning, korrosion (oxidering), luftfuktighet eller annan motsvarande förstörelse
skada som uppkommit genom att det försäkrade föremålet
transporterats eller sänts som separat försändelse i bristfällig
eller olämplig förpackning
skada som förorsakats genom oskicklig eller felaktig behandling
av föremålet eller av bristfällig förvaring
skada som beror på att egendomen kvarglömts, förkommit eller
försvunnit; egendomen ersätts dock om försäkringstagaren inte
gjort sig skyldig till försumlighet eller bristande omsorg om den
försäkrade egendomen. Beroende på graden av vållande, kan
ersättningen antingen helt vägras eller endast delvis erläggas

SKYDD
Sakförsäkring: ersätter plötslig och oförutsedd direkt sakskada till
följd av:
✓

brand – brand, sot, rök eller brandgaser samt explosion

✓

naturskada – storm, översvämning med direkt samband till
storm, direkt blixtnedslag i den försäkrade egendomen som
medför mekanisk splittring samt hagel

✓

stöld, skadegörelse, inbrott och rån

✓

läckage – VVS-anordning, VVS-rörnät eller därtill kopplad bruksanordning i byggnad går sönder

✓

otur – fysisk skada på egendom som uppkommit till följd av
annat än ovanstående

Var gäller försäkringen?

stöld från tält eller från olåst motorfordon, husvagn eller båt
kostnader till följd av installering, underhåll eller service av den
försäkrade egendomen
förlorad arbetsförtjänst eller annan indirekt skada som uppkommit genom försäkringsfallet
skada som orsakats av krig eller händelse av krigsliknande natur
som har politiska orsaker, upplopp, strejk eller arbetsinställelse
i atomansvarighetslagen avsedd atomskada eller inverkan av
atomvapen
ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER:
Försäkringsvärde
•

•

försäkringen gäller i hela världen

dagsvärde

Självrisk
•

Vad ingår inte i försäkringen?

del av skadekostnaden Du själv betalar vid varje skadetillfälle är
100 euro

Ersättning vid skada
Sakförsäkring
•

egendom som inte kan försäkras

X radioapparater, tvapparater
X verktyg
X grammofon och CDskivor samt flmer och kassetter
X fskeredskap
X glasögon och kontaktlinser
X kontorsmaskiner

•

om den skadade egendomen kan repareras och det är ändamålsenligt utgör reparationskostnaderna skadebeloppet. Som
reparationskostnader ersätts de kostnader som uppkommit för
att återställa egendomen i det skick den hade före skadan. Om
reparationskostnaderna överstiger egendomens värde enligt
dessa ersättningsbestämmelser är ersättningen dock högst av
samma storlek som egendomens värde

Övriga ersättningsbestämmelser
•

Ömsen har rätt att i stället för att betala ut pengar i ersättning
anskafa motsvarande föremål eller låta reparera det skadade

•

när totalersättning utbetalas tillfaller det skadade föremålet
försäkringsbolaget

•

kommer försvunnen egendom tillrätta sedan ersättning utbetalats, är försäkringstagaren skyldig att omedelbart överlåta den till
försäkringsbolaget eller återbetala ersättningen

•

vid beräkning och utbetalning av ersättningsbeloppet beaktas
bestämmelserna om mervärdesskatt, samt andra av skatte- eller
andra myndigheter givna anvisningar och bestämmelser. Till den
del ersättningstagaren har rätt att göra mervärdesskatteavdrag
avdras mervärdesskatten från ersättningsbeloppet

När och hur ska jag betala?
•

premien kan betalas i en eller fera rater, beroende på vad vi
kommer överens om

•

premien betalas senast på förfallodagen

När börjar och slutar försäkringen gälla?
•

när köpet är klart får Du försäkringsbrevet och övriga handlingar

•

Du uppmanas att kontrollera att uppgifterna stämmer och vid
eventuella felaktigheter bör Du kontakta oss för rättelse

Hur kan jag säga upp avtalet?

Vilka är mina skyldigheter?
•

lämna korrekta uppgifter vid ansökan om försäkring.

•

meddela oss förändringar som medför en väsentlig ökning av
skaderisken.

•

iaktta våra säkerhetsföreskrifter samt övrigt som meddelats
gällande egendomens hantering.

•

vid ersättningsansökan ska Du bistå oss i den utsträckning som
krävs för att utredning av vårt ansvar ska kunna ske

•

Du får när som helst säga upp försäkringen skriftligen, varpå den
upphör med omedelbar verkan. Du kan inte säga upp försäkringen per telefon

•

Vi kan säga upp försäkringen om
•

Du grovt åsidosatt dina skyldigheter eller vid andra synnerligen vägande skäl, exempelvis om Du gett vilseledande
uppgifter eller förfarit grovt vårdslöst

•

Du inte har betalat premien i tid

••
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