
FÖRSÄKRING OCH SERVICE PÅ DIN HEMADRESS



FÖRDELAR MED FÖRSÄKRING:

• 1 års 100 % skydd mot plötsligt uppkomna skador 

• Ersättning för skada orsakat av främmande föremål  
i maskinen t.ex. en hårnål, grus, m.m.

• Skydd mot funktionsfel på grund av slitage  
(undantaget batterier) 

• Ingen självrisk

• Inget åldersavdrag

• Ersättning för mat/kläder vid direkt skada  
(upp till 1 500 kr.)

• Möjlig förlängning med ett år i taget i upp till 4 år

KATEGORI VÅTA PRODUKTER

Prisintervall 0 - 4.999 kr 5.000 - 9.999 kr 10.000 - 19.999 kr

Premie  199 kr  299 kr  399 kr

KATEGORI TORRA PRODUKTER

Prisintervall 0 - 4.999 kr 5.000 - 9.999 kr 10.000 - 19.999 kr

Premie        159 kr  259 kr  389 kr
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SÅ GÖR DU VID SKADA

• Din produkt skadas eller går sönder

• Anmäl skadan på tel: +46 77- 079 18 10 

• Det beställs service hem till dig

• Vi bedömer om det är möjligt att reparera  
din produkt

• Vid totalskada ersätts du med en likadan 
produkt eller en produkt med motsvarande 
specifikationer. Dock max upp till priset, som 
står på ditt kvitto/kontantfaktura

KONTAKT TILL SKADECENTER

Öppettider
Måndag –Fredag 09.00-19.00 Lørdag: 10.00-15.00

E-post: skadecenter@modernaforsakringar.se

TELEFON: 
+46 77- 079 18 10
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FAKTARUTA

FÖRKÖPSINFORMATION

Branschbestämmelserna ger dig som konsument 1 års garanti, vilket är en utökad rätt gentemot 
Konsumentköplagen. Branschbestämmelserna har antagits i samråd med Konsumentverket.

För ursprungliga fel har du reklamationsrätt i tre år från inköpsdatumet. Bevisbördan vid reklamation för 
att felet ska ha funnits i produkten redan vid köpet övergår till konsumenten efter 6 månader. Kontrollera 
gärna hur lång garanti som medföljer din produkt. Hemförsäkringen kan ha olika villkor för nedskrivning 
och självrisk. Kontrollera därför med ditt försäkringsbolag vad som gäller i ditt fall.

(Faktarutan är fastställd av Elektronikbranschen)

Här lämnas information som försäkringsbolag enligt 
lag ska lämna innan köp av försäkring. Det är viktigt 
att du läser denna.
Nedan följer en kortfattad översikt av försäkringen, 
för fullständiga villkor se sidan 5.

OM FULLCARE FÖRSÄKRING
• Fullcare försäkring följer produkten och tillhör 

således produktens ägare. Den ursprungliga 
ägaren måste anmäla till försäkringsbolaget att 
produkten har sålts eller överlåtits och till vem.

• Fullcare försäkring gäller för din produkt i hela 
världen.

• Fullcare försäkring gäller i ett år från 
inköpsdatumet. Fullcare försäkring förlängas 
med ett år i taget.

• Du har ingen självrisk i Fullcare försäkring 
oavsett om din produkt byts ut till en likvärdig 
eller repareras.

• Vid ersättningsbar skada ersätter Fullcare 
försäkring i förstahand en reparation av din 
produkt. Om produkten inte kan repareras, 
ersätts den med likadan, eller motsvarande 
produkt, dock högst upp till ursprungligt 
inköpspris. I de fall där ersättande produkts 
pris överskrider inköpspriset, lämnas ersättning 
i form av ett presentkort motsvarande den 
försäkrade produktens inköpspris.

• Du har alltid 30 dagars öppet köp på Fullcare 
försäkring.

FULLCARE FÖRSÄKRINGS OMFATTNING
• Olyckshändelser, tappskador och vätskeskador.
• Funktionsfel som inte täcks genom garanti eller 

reklamationsrätt.
• Om något skydd är särskilt viktigt för dig, 

kontakta oss gärna för att ta reda på om detta 
omfattas av Fullcare försäkring.

BEGRÄNSNINGAR I FULLCARE FÖRSÄKRING
Försäkringen omfattar inte utgifter för service på 
en funktionsduglig produkt eller för skador som inte 
omfattas av försäkringen.

• Skada till följd av oaktsam handling. 
• Skada till följd av grov oaktsamhet. 
•  Skada till följd av brott mot 

säkerhetsföreskrift.
• Stöld

TÄCKER MYCKET MEN INTE ALLT 
Vi vill inte att din rätt till ersättning ska nekas eller 
reduceras. Kom därför ihåg att du har skyldighet 
att uppfylla vissa säkerhetsföreskrifter och 
aktsamhetskrav. För att skadan så långt som möjligt 
ska förhindras ska du se till att följa tillverkarens 
anvisningar för montering, installation, användning, 
skötsel och underhåll. Om aktsamhetskraven 
och säkerhetsföreskrifterna inte uppfylls kan 
ersättningen reduceras. Vid allvarlig försummelse 
kan ersättning t.o.m. helt falla bort (nedsättning med 
100%)

DE VANLIGASTE GRUNDERNA FÖR ATT 
REDUCERA ERSÄTTNINGEN 

• Skada till följd av oaktsam handling.
• Skada till följd av grov oaktsamhet.
•  Skada till följd av brott mot 

säkerhetsföreskrift, det är ditt ansvar 
att produkten används i enlighet med 
bruksanvisningen.

4



1. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och ägare av 
produkten eller för annan som senare gör ett lagligt förvärv av den 
försäkrade produkten. Anmälan om ägarbyte görs till Securator. 
Försäkringen gäller endast för privatperson och privat bruk.

2. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING
Försäkringen täcker, med nedanstående undantag, funktionsfel 
på det i försäkringsbeviset angivna objektet i den mån dessa fel 
inte kan ersättas enligt produktgaranti eller omfattas av säljarens 
felansvar enligt Konsumentköplagen. Försäkringen omfattar 
dessutom skador till följd av plötslig och oförutsedd händelse 
orsakad av yttre påverkan. Med skada menas ej stöld eller förlust.

2.1 UNDANTAG
Försäkringen lämnar inte ersättning för:
• Skador orsakade av försäkrad produkt (följdskador).
• Skador av mindre art som inte påverkar försäkrad 

produkts användbarhet.
• Skador på i försäkrat objekt i efterhand installerade 

komponenter.
• Skador till följd av bristfällig eller felaktig installation/

montering.
• Skador som består i att bildpunkter slocknat i en 

utsträckning som ligger innanför leverantörens riktlinjer.
• Skador som beror på s.k. datavirus eller 

mjukvarurelaterade problem.
• Förbrukningsartiklar (ex batterier, lampor filter, patroner, 

film etc.).
• Kostnad för service, översyn och/eller rengöring av 

produkten om inte denna betingas av en ersättningsbar 
skada.

• Lagrad information på hårddisk, intern minne, minneskort, 
band eller liknande.

3. AKTSAMHETSKRAV
Det försäkrade objektet skall handhas så att skada undvikes. 
Exempelvis får objektet inte användas i miljö där det finns en 
uppenbar risk för skada. Medföljande bruks-/installationsanvisningar 
eller liknande skall följas. Om aktsamhetskravet ej uppfyllts kan 
detta medföra minskad eller utebliven ersättning.

4. ANMÄLAN AV SKADA
Vid skada skall anmälan göras snarast möjligt. Anmälan görs direkt 
till Securator.

5. ERSÄTTNING
Vid ersättningsbar skada ersätter Securator reparationskostnad 
upp till produktens återanskaffningsvärde vid skadetillfället, dock 
maximalt upp till ursprungligt inköpspris. Om reparation ej kan 
utföras till sådan kostnad kan i stället objekt med motsvarande 
prestanda lämnas som ersättning (s.k. totalskada), dock maximalt 
upp till ursprungligt inköpspris. Securator har rätt att avgöra om 
skadat objekt skall repareras eller ersättas med ett motsvarande 
objekt, samt att utse motsvarande objekt. Kontantersättning 
lämnas ej. För det fall ersättning lämnas med ersättningsobjekt vid 
totalskada gäller försäkringen för ersättningsobjektet och löper 
vidare på oförändrade villkor till försäkringstidens slut. Utförs 
reparation på skadad produkt utan att skadan anmälts enligt ovan 
eller anlitas annan verkstad än den som Securator anvisat kan 
eventuell ersättning reduceras eller helt utebli. Försäkringen ersätter 
endast transportkostnader som uppkommer om av Securator 
anvisad verkstad måste skicka försäkrat objekt till generalagents 
verkstad eller annan verkstad anvisad av generalagenten. 
Försäkringen ersätter ej kostnad för hembesök.

6. SJÄLVRISK
Ingen självrisk

7. FÖRSÄKRINGSTIDEN
Försäkringstiden er 1. år ifrån køpsdatum och framgår av 
försäkringsbeviset. Vid försäkringstidens slut upphör försäkringen 
att gälla utan föregående uppsägning.

8. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Om försäkringstagaren eller någon annan som begär ersättning 
efter en skada uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har 
uppgett eller förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen 
av rätten till ersättning kan den ersättning som annars skulle ha 
utgått reduceras eller utebli.

9. PRESKRIPTION
Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning förlorar sin rätt, 
om han inte väcker talan vid domstol mot försäkringsgivaren inom 
tre år från det att han fick kännedom om att anspråket kunde göras 
gällande och i vart fall inom tio år från det att anspråket tidigast 
hade kunnat göras gällande. Har den ersättningsberättigande 
framställt anspråket till försäkringsgivaren inom den tid som angetts 
ovan har han alltid sex månader på sig att väcka talan vid domstol 
mot försäkringsgivaren sedan försäkringsgivaren tagit slutlig 
ställning till ersättningen.

10. FORCE MAJEURE
Försäkringen gäller inte vid förlust eller skada som har samband
med atomkärnreaktion eller krig, krigsliknande händelse, 
inbördeskrig, revolution, uppror eller åtgärd av makthavare som 
obehörigen tagit makten eller förstörelse genom myndighets 
ingripande. Försäkringen gäller inte heller vid skada eller förlust till 
följd av myndighets agerande.

11. VID DUBBELFÖRSÄKRING
Är det objekt som denna försäkring omfattar även försäkrat 
genom annan försäkring i vilken förbehåll vid dubbelförsäkring 
finns inskrivet, gäller samma förbehåll även för denna försäkring. 
Försäkringstagaren kan vända sig till vilket av försäkringsbolagen 
han vill för att få ut ersättning för sin skada. Dock kan inte högre 
ersättning utgå sammanlagt än som svarar mot skadan.

12. FÖRSÄKRINGSAVTALSLAGEN (FAL)
För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i 
Försäkringsavtalslagen (2005:104).

13. SAMMANFATTNING AV INTEGRITETSPOLICY
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s 
dataskyddsförordning och kompletterande svensk 
dataskyddslagstiftning. Personuppgifterna som behandlas är 
t.ex. namn, adress, person-nummer, ekonomiska förhållanden, 
betalningsinformation, hälsotillstånd, övriga uppgifter som behövs 
för tecknande, förnyelse- eller ändring av försäkring eller övrig 
försäkringsadministration, såväl som uppgifter som lämnas i 
samband med skadereglering, etc.
Uppgifterna hämtas vanligtvis från dig som kund men kan 
även erhållas från t.ex. någon av våra samarbetspartners eller 
försäkringsförmedlare. Uppgifterna kan också hämtas in eller 
kompletteras och uppdateras från myndigheters register. 
Personuppgifterna behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra 
skyldigheter mot dig som kund enligt försäkringsavtalet, eller 
när det gäller känsliga personuppgifter för att fastställa, göra 
gällande eller försvara rättsliga anspråk, såsom vid bedömning 
av försäkringsansökan, utredning av försäkringsärenden samt 
administrering av ditt försäkringsavtal.

VILLKOR FÖR FULLCARE FÖRSÄKRING  
– PRIVAT 0115-5
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Personuppgifterna kan även användas för marknadsföring och 
som underlag för riskbedömning, analyser, affärsutveckling och 
statistik. Uppgifter kan för nämnda ändamål komma att lämnas 
ut till samarbetsparters, inom och utom EU- och EES-området, 
försäkringsförmedlare eller andra bolag inom koncernen. 
Uppgifterna kan enligt lag även behöva lämnas ut till myndigheter. 
Uppgifterna sparas inte längre än nödvändigt för ändamålen.
Securator är personuppgiftsansvarig. Du har rätt att få veta om 
hur dina uppgifter behandlas av oss och få ett utdrag om detta 
(registerutdrag). Du har även rätt att få felaktiga uppgifter rättade 
eller raderade i vissa fall. Du kan även begära att hanteringen 
begränsas eller invända mot hanteringen av dina uppgifter samt 
begära att de uppgifter du själv har lämnat till oss flyttas till någon 
annan (s.k. dataportabilitet).

Du kontakta oss via vår personuppgiftsansvarig:
Adress: Securator, Dusager 18, DK-8200 Aarhus N
Telefon: +46 (0)77 079 18 10
E-mail: support@securator.dk

Genom att kontakta oss kan du även begära att integritetspolicyn 
skickas per post till dig samt meddela att dina personuppgifter inte 
ska användas för direktmarknadsföring.

För fullständig information om behandlingen av personuppgifter, se 
vår integritetspolicy på www.affinity.modernaforsakringar.se/GDPR

14. ÖVERKLAGAN
Missförstånd och andra oklarheter kan uppstå vid skada. Om 
du inte är nöjd med vår skadereglering kan du begära att ditt 
ärende omprövas. Din begäran om omprövning kan skriftligen 
påtalas till försäkringsbolagets huvudkontor, adress enligt nedan. 
Möjligheten finns även att få ärendet prövat hos Allmänna 
Reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

15. FÖRMEDLARE
Förmedlare och försäljare er:
Securator Dusager 18
8200 Aarhus N
Danmark 
Tlf: +46 77-079 18 10 
Fax: +45 70 22 07 33 
Web: www.securator.se

16. FÖRSÄKRINGSGIVARE
Försäkringsgivare är:
Tryg Forsikring A/S
Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup
Danmark
Telefon: +45 72 17 03 90
www.tryg.dk Tryg A/S, CVR-nr. 24260666
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Vår målsättning är nöjda kunder. Om du inte är nöjd med vårt beslut i samband med skada, har du 
möjlighet att överklaga ärendet till oss. Vi vill också att du beskriver vad det är i Modernas beslut som du 
anser är fel. Ärendet kommer då att ses över av ansvarig chef. Överklagan skickas till:

OM DU INTE TYCKER SOM VI

Moderna Försäkringar
Produktskadecenter
Box 7830, 103 98 Stockholm
info@trygghetsavtal.se
Telefon: 0770-456 333

Om oenighet fortfarande råder efter att du har 
fått besked från ansvarig chef kan ni vända er till 
Moderna Försäkringars

Klagomålsansvarig
Moderna Försäkringar
Box 7830, 103 98 Stockholm
klagomalsansvarig@modernaforsakringar.se

Du kan även få ärendet prövat av
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 STOCKHOLM
Telefon: 08-508 86 000
Telefax 08-508 86 001
Du har även möjlighet att väcka talan mot 
försäkringsgivaren vid allmän domstol.

Tvist mot oss
Om du har en försäkring som innehåller ett 
rättsskyddsmoment kan detta rättskydd 
även komma att gälla vid en tvist mot 
oss. Rättsskyddsförsäkringen gäller under 
de förutsättningar som framgår av de 
försäkringsvillkoren.

Rådgivning
Allmän rådgivning i försäkringsfrågor kan du få 
kostnadsfritt hos:

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215 (Karlavägen 108)
104 51 STOCKHOLM
Telefon 08-22 58 00
Telefax 08 24 88 91

Konsumentverket
Du som privatperson kan även vända dig till 
Konsumentverket och deras upplysningstjänst 
Hallå Konsument, eller den kommunala 
konsumentvägledningen för råd och hjälp.

För att se vad just din kommun erbjuder, se din 
kommuns hemsida.
Kontakt0771-525 525
Hallå Konsument
Box 48
651 02 Karlstad
www.hallakonsument.se

FÖRSÄKRINGSGIVARE
Försäkringsgivare är Moderna Försäkringar, org.nr 516403–8662,  

filial till Tryg Forsikring A/S, Danmark, CVR-nr. 24260 666.




