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Allriskförsäkring

Du kan aldrig helgardera dig mot olyckor
– men du kan avdramatisera deras effekter
Hur stor blir ersättningen?
För lösöre är högsta ersättningsbelopp 40 000 kronor och
för värdehandlingar 5 000 kronor.
• Försäkringen gäller inte
Allriskförsäkringen ersätter exempelvis inte skada på
eller förlust av stöldbegärlig egendom eller värdehandlingar som förvaras i garage, uthus eller i källar- eller
vindsutrymme i flerfamiljshus eller gemensamhetsutrymmen.
Skada som består i slitage eller förbrukning ersätts
inte heller. Det finns ytterligare några undantag. Vilka
dessa är framgår av det fullständiga villkoret.

Tilläggsförsäkringen är ett komplement till din
befintliga hemförsäkring, antingen Hem-, Villahem- eller Hem- och Bostadsrättsförsäkring.
I den här broschyren får du en översiktlig
beskrivning av tilläggsförsäkringen Allriskförsäkring.

• Aktsamhetskrav
För att få full ersättning måste du ha iakttagit aktsamhetskraven enligt försäkringsvillkoren. I annat fall kan
ersättningen sättas ned, det vill säga minskas. Exempelvis
måste du förvara och handha egendom så att skada eller
förlust så långt som möjligt förhindras.
• Riskökning
Du ska utan oskäligt dröjsmål anmäla till oss om ett förhållande som har angetts i avtalet och som är av väsentlig
betydelse för risken ändras. Om en sådan ändring försummas kan ersättningen från försäkringen sättas ned.

Vad ersätter försäkringen?

Självrisk

Dina ägodelar kan skadas eller förloras genom andra händelser än de som täcks av hemförsäkringen. Det är för de
tillfällena Allriskförsäkringen finns.
Skyddet följer dessutom med dig på resor över hela
världen under de första 45 dagarna av resan.

Försäkringen gäller med grundsjälvrisk. Har du avtalat
med oss om högre självrisk gäller istället denna.

Vilken egendom och vilka
skadehändelser gäller försäkringen för?

Försäkringsavtalet tecknas på ett år om inte annat avtalats.
Försäkringen gäller från den dag som anges i försäkringsbrevet. Din försäkring träder i kraft dagen efter du ansökt
om försäkring om inte annan försäkringstid avtalats.

Allriskförsäkringen täcker ditt lösöre och dina värdehandlingar.
Observera att Allriskförsäkringen inte gäller för pengar.
Allriskförsäkringen gäller för skada eller förlust
genom en plötslig och oförutsedd händelse, till exempel
när du städar och välter en dyrbar vas i golvet, när du flyttar TV:n och tappar den i golvet.

Allmänna bestämmelser
Avtalstiden

Betalning av premien
Första premien för din försäkring ska betalas inom
14 dagar efter den dag då Sockenbolaget avsänt ett
skriftligt meddelande till dig om premieinbetalning.

Klagomålsansvarig
Är du missnöjd med något angående din försäkring kan
du alltid vända dig till klagomålsansvarig på ditt länsförsäkringsbolag. Klagomålsansvarig ser till att ditt ärende
behandlas och besvaras.

• Förnyelse
Din försäkring förnyas automatiskt om den inte sagts upp
att upphöra vid försäkringstidens slut, om det inte framgår av avtalet eller andra omständigheter att den inte ska
förnyas.

Följden av obetald premie
Om du inte betalar premien i tid får Sockenbolaget
säga upp försäkringsavtalet att upphöra 14 dagar efter
den tid då skriftlig uppsägning sänts till dig. Betalar du
premien innan denna tid löpt ut upphör inte försäkringen.

Rätt att säga upp försäkringsavtalet
Du har rätt att säga upp försäkringsavtalet med omedelbar verkan om ditt försäkringsbehov bortfaller eller om
det inträffar annan liknande omständighet.

Information om behandling av personuppgifter
Vi behandlar sådana personuppgifter om dig som är nödvändiga för att fullgöra våra åtaganden inom försäkring
HOS 3OCKENBOLAGET.
Uppgifterna används bland annat för att teckna och administrera avtal och för att fullgöra avtal och rättsliga skyldigheter.
Huvudansvarig för behandlingen av personuppgifter
är 3TDE 3OCKENS &RSÛKRINGSBOLAG som du har
avtal med, men du kan alltid vända dig till oss för information om och rättelse av personuppgifter om dig som du
har rätt till enligt Personuppgiftslagen.

Försäkringsbrevet
Avtalet mellan oss utgörs av försäkringsbrevet och de
fullständiga villkoren. Allt du vill ha försäkrat ska finnas
med i försäkringsbrevet. Vi ber dig läsa igenom försäkringsbrevet och genast kontakta oss om det är något som
fattas eller är fel, så ändrar vi det.

Villkor
Detta är endast en sammanfattning av de fullständiga försäkringsvillkoren. De fullständiga försäkringsvillkoren
finns på www.SOCKENBOLAGETNU. Du kan
också ringa oss så skickar vi dem till dig.

Om våra åsikter går isär
Om du inte är nöjd med vårt beslut i ett skadeärende, kan
du alltid begära att ditt ärende omprövas internt av ditt
länsförsäkringsbolag.
Till Allmänna Reklamationsnämnden kan du vända
dig med tvistefrågor som inte är av medicinsk karaktär.
Tel: 08-522 787 20.
När det gäller medicinska frågor kan dessa hänskjutas
till Personförsäkringsnämnden för yttrande.
Tel: 08-783 98 00.
Prövningen i nämnderna är kostnadsfri för dig.
Om du vill vända dig till domstol för att få ditt ärende
prövat, kan dina ombudskostnader ersättas genom ditt
rättsskydd i försäkringen. Du betalar då enbart självrisken.
Du kan också vända dig till den kommunala konsumentvägledningen för information och råd om försäkringar.
Konsumenternas Försäkringsbyrå lämnar också allmänna upplysningar i förfrågningar. Tel: 08-22 58 00.
Rådfrågning enligt ovan är kostnadsfri för dig.

Flera sidor av Sockenbolaget i Stöde
Låt inte valet av försäkringsbolag bli en olycka
Försäkringsbolagens villkor verkar lika så länge livet går
sin gilla gång. Först när olyckan varit framme märker du
skillnaderna. Hur blir du bemött när du är som mest sårbar?
När du inte har tid eller ork att bråka, men inte heller råd
att förlora?
STDE 3OCKENS &RSÛKRINGSBOLAG ÛR ETT BOLAG MED
stark lokal förankring. Närheten till kunderna är både
fysisk och känslomässig, många gånger känner vi
varandra personligen. Då gör man inte omöjliga
beviskrav och ogina regeltolkningar till främsta affärsidé. Tvärtom ser vi som vår uppgift att hjälpa och stötta
i en besvärlig situation. Ring oss idag, det kan spara dig
mycket besvär längre fram.

