Elektronikförsäkring Resa
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: AmTrust International Underwriters DAC

Produkt: Elektronik Resa

Utvecklare av denna försäkring är AmTrust Nordic AB (organisationsnummer: 556671-5677) som i egenskap av
generalagent representerar försäkringsgivaren AmTrust International Underwriters DAC i Irland (registreringsnummer:
169384). Detta dokument ska endast betraktas som en sammanfattning av vad försäkringen täcker för att hjälpa dig
fatta ett välgrundat beslut.Ytterligare information om vad försäkringen omfattar hittar du i för- och efterköpsinformation
och den fullständiga informationen finns i försäkringsvillkoren.
Vänligen ta dig tid att läsa det här faktabladet så att du förstår försäkringens omfattning och begränsningar samt några
viktiga förutsättningar för försäkringens giltighet.
Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringen ersätter skada och stöld på elektronikprodukter under resa

Vad ingår i försäkringen?
ü
ü

ü

ü
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Försäkringen omfattar försäkrades
elektronikprodukter under resa.
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd
fysisk skada eller stöld av produkten. Med
oförutsedd menar vi att det som hänt ska
vara oväntat och att det normalt inte gått att
förutse eller förhindra.
Vid en skada ska produkten i första hand
återställs genom reparation, är det inte möjligt
ersätts den försäkrade enligt en
skadekostnad som utgår från produktens
ålder, art och nypris.
Högsta ersättningsbelopp är 10 000 kr inkl.
moms per produkt och totalt 20 000 kr inkl.
moms per skadetillfälle.
Självrisken är 20% av den totala
skadekostnaden. Om det blir flera skador
under samma försäkringsperiod dubbleras
självrisken vid varje skada.

Vad ingår inte i försäkringen?
û
û
û
û
û
û
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Försäkringen gäller inte:
för skada av mindre art som inte påverkar
produktens ”användbarhet”.
på förbrukningsmaterial, tillbehör till
produkten eller lagrad data som gjort att felet
uppkom.
genom bristfälligheter i konstruktion, material
eller tillverkning eller som kan ersättas via
leverantörsgaranti.
som består i eller är en följd av slitage,
förbrukning eller försummat underhåll och
skötsel.
vid grov vårdslöshet.
för skada som uppkommer vid eller beror på,
bearbetning, reparation, underhåll eller
installation.
som uppkommer till följd av att
försäkringstagaren inte har följt tillverkarens
anvisningar.

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?
!

!

!

För att skadan skall ersättas skall tidpunkten
för skadans inträffande kunna specificeras,
skadehändelsen ska kunna beskrivas och
platsen för skadan kunna bestämmas.
Den försäkrade produkten skall inte lämnas
utan tillsyn på sådan plats där annan
obehörig person kan tillgripa produkten och
inte lämnas synlig i fordon.
Produkterna får vara högst 5 år gamla vid
avresan.

Var gäller försäkringen?
ü

Försäkringen gäller i hela världen

Vilka är mina skyldigheter?
•
•

Att du har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter som ligger till grund för försäkringen vid tecknandet.
Att vid skada medverka till skaderelgeringen genom att insända skadeanmälan, intyg och övriga handlingar
som behövs för att göra en korrekt bedömning av skadan.

När och hur ska jag betala?
Försäkringenspremien betalas direkt via Swish i samband med tecknandet.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen gäller från att resan har påbörjats. Resan har påbörjats när försäkrad gått ombord på det allmänna
transportmedlet resan inleds med. Försäkringen upphör att gälla när försäkrad klivit av det allmänna
transportmedel som resan avslutas med. Dock gäller försäkringen aldrig före det på försäkringsbevisets angivna
startdatum eller efter det på försäkringsbevisets angivna slutdatum och gäller högst under 31 dagar från att resan
påbörjades.
Hur kan jag säga upp avtalet?
Är din försäkring längre än en 30 dagar, har du rätt att ångra köpet av försäkringen inom 14 dagar. Den
proportionella premien som motsvarar kvarvarande försäkringstid minus en administrationsavgift på 99 kronor
återbetalas. Om du vill utöva din ångerrätt logga du in på Mina Sidor på www.easypeasyinsurance.com och väljer
Ångra Köp.

