Försäkring Hemgaranti - Småhus
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: HemGaranti24 (org.nr 556860-6924)

Produkt: Allrisk

Utvecklare av denna försäkring är HemGaranti24 AB som i egenskap av försäkringsförmedlare distribuerar
försäkringen. Försäkringsgivare för försäkringen är Accept Försäkringsaktiebolag (publ), org. nr. 516401-6577. Detta
dokument är 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 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 kallad Allriskförsäkring och täcker kostnaden för försäkrad egendom om den drabbas av en
plötslig och oförutsedd händelse som orsakar skada på egendomen som orsakar funktionsbortfall eller riskerar att leda
till följdskador om den inte snarast åtgärdas.

Vad ingår i försäkringen?
✓ Tillgång till Hemgarantis jourcentral
dygnet runt.
✓ Försäkringen ersätter kostnad för
felavhjälpning av fackman vid fel på
husets Vatten- och Avlopps-system.
✓ Försäkringen ersätter kostnad för
felavhjälpning vid fel på husets fast
monterade elektriska system.
✓ Försäkringen ersätter kostnad för
felavhjälpning vid fel på husets
element, olje-, gas-, pellets- eller
elpanna/kamin, luft/luft-, luft/vatten-,
frånlufts-och vattenvärmepump.

Vad ingår inte i försäkringen?
 Skada till följd av bristande underhåll
eller bristfällig installation.
 Skada som omfattas av gällande
garanti eller för vilken
Konsumentköplagen gäller.
 Skada som av försäkringstagaren var
känd vid tecknandet av försäkringen.
 Skada orsakad av ej
fackmannamässigt utförd åtgärd.

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?
 Täcker ej skador som uppkommer
eller upptäcks under försäkringens
kvalificeringstid, vilken är 14 dagar.
 Maximal skadeersättning är 10 000
kronor per skada.
 Täcker ej skador på
värmeanläggningar som är äldre än
15 år.
 Täcker ej skador på elsystem,
elkomponent eller rörsystem som är
äldre än 40 år.
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Var gäller försäkringen?
✓ Försäkringen gäller för skada som inträffar i Sverige och regleras av svensk lag.

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 inkluderas i din faktura från HemGaranti24 och debiteras i enlighet med
överenskomna betalningstillfällen.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen gäller för den period för vilken premie erlagts och försäkringsperioden förlängs
automatiskt så snart premie för följande period erlagts.

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 Hemaranti.
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