Försäkring Honda Trygghetsförsäkring maskiner
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Protector Försäkring Sverige, filial av Protector
Forsakring ASA, org nr 516408-7339

Produkt: Allrisk

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 är en så kallas frivillig gruppförsäkring och täcker kostnaden för försäkrad egendom om den drabbas av
en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse som medför att egendomens värde minskar eller går förlorad.

Vad ingår i försäkringen?

 Försäkringen ersätter plötslig och
oförutsedd inifrån eller utifrån
kommande fysisk skada som har till
följd att det försäkrade objektets
funktion har försämrats.
 Försäkringen ersätter stöld av det
försäkrade objektet.
 Försäkringen lämnar ersättning för
det avdrag för självrisk samt
avskrivning som gjorts vid reglering
genom försäkringstagarens
hem/villaförsäkring.
 Försäkringen ersätter
reparationskostnaden för skador på
det försäkrade objektet som
hem/villaförsäkringen inte ersätter.

Vad ingår inte i försäkringen?
 Skada som omfattas av garanti eller
för vilken Konsumentköplagen gäller.
 Skada orsakad av slitage, eller
bristfälligt underhåll eller skötsel.
 Skada på motorer tillhörande båtar
som deltar i kappsegling eller
hastighetstävling.
 Skada till följd av grov vårdslöshet
 Skada av mindre art (här avses
exempelvis repor eller rispor) som ej
påverkar objektets användbarhet.
 Skada på/av mjukvara.

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?




Avdrag för självrisk ersätts med
maximalt 3 000 kr och maximalt en
självrisk per skadehändelse.
Ersättning för avdrag eller reparation
uppgår till högst det försäkrade
objektets inköpspris.

Var gäller försäkringen?
 Försäkringen gäller i Norden.

Vilka är mina skyldigheter?
 Lämna alltid korrekta uppgifter när du tecknar försäkringen.
 Du är skyldig att betala premien, vid utebliven premie upphör försäkringen att gälla i
enlighet med försäkringsvillkoren.
 Följ alltid våra säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav.
 Vid händelse av skada ska anmälan skickas in inom 12 månader och efterfrågad
dokumentation biläggas.

När och hur ska jag betala?
Försäkringspremien ska betals i samband med inköpet av egendomen eller vid angivet datum
på betalnings- eller förnyelseavi.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen gäller från inköpsdatum under förutsättning att premien har betalats.
Försäkringen upphör att gälla vid försäkringstidens slut.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan när som helst säga upp försäkringen till upphörande vid nästa förfallodag genom att
muntligen eller skriftligen kontakta Arctic Seals AB.

