Specialförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Trygg-Hansa Försäkring Filial

Produkt: Specialförsäkring

Org. nr: 516404-4405. Filial till Codan Forsikring A/S,
CVR nr: 10529638, Danmark
Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Du kan läsa mer i för- och efterköpsinformation och i det fullständiga villkoret, som
finns på trygghansa.se. Du kan också få dem hemskickade av vår kundservice.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Med vår specialförsäkring kan du försäkra extra värdefulla saker som du vill använda även när du inte är
hemma. Till exempel smycken, instrument eller kamerautrustning. Den kompletterar hemförsäkringen, som har
ett tak för hur mycket ersättning du kan få när du använder saker utanför hemmet.
Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

ü Du får ersättning om föremålet du har försäkrat skadas
eller förloras genom en plötslig och oförutsedd händelse.
Till exempel om du tappar det eller blir bestulen.

x Försäkringen ersätter inte skador som uppstår om

Den högsta ersättningen du kan få är det
försäkringsbelopp du har valt. Om marknadsvärdet är
lägre än försäkringsbeloppet får du ersättning med
marknadsvärdet i stället.

x Försäkringen gäller inte om du förlorar föremålet i

någon använder föremålet utan din tillåtelse, så kallat
olovligt brukande.

samband med bedrägeri, förskingring eller liknande.

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?
! Du får inte ersättning om det du har försäkrat skadas
• av husdjur eller insekter.
• av användning och slitage.

Var gäller försäkringen?
ü I de allra flesta fall gäller försäkringen i hela världen.
Vilka är mina skyldigheter?
-

Lämna alltid korrekta uppgifter när du tecknar försäkring.
Kontrollera att uppgifterna i försäkringsbrevet stämmer. Uppgifterna påverkar din premie och vilken ersättning du får
om något skulle hända.
Informera oss om förändringar. Det kan till exempel vara om du flyttar.
Följ alltid lagar, föreskrifter och instruktioner från dina sakers tillverkare.
Följ alltid våra aktsamhetskrav. Om du inte har följt våra aktsamhetskrav kan du få mindre eller ingen ersättning alls,
beroende på hur din oaktsamhet har påverkat skadan. Exempel på att vara aktsam är att alltid låsa ytterdörren och
regla fönstren till bostaden.

När och hur ska jag betala?
Du ska betala första premien för försäkringen inom 14 dagar från att vi har skickat krav på premie. Du väljer själv om du vill
betala per helår, halvår eller månad. Du kan betala via faktura, e-faktura eller autogiro. Om du betalar med faktura tillkommer
det en fakturaavgift på 45 kr.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen börjar normalt att gälla vid teckningstillfället. Sedan gäller försäkringen normalt ett år i taget, och förnyas genom
att du betalar för den nya perioden.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan meddela oss att du vill avsluta försäkringen när du vill, genom att kontakta vår kundservice. När du har meddelat det
avslutas försäkringen vid nästa huvudförfallodag.
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