HemKlok
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: SBM Försäkring AB, Tegeluddsvägen 21, 115 41 Stockholm
556503-9889, registrerat i Sverige. Försäkringsförmedlare.

Produkt: HemKlok

Utvecklare av denna försäkring är AmTrust Nordic AB (organisationsnummer: 556671-5677) som i egenskap av generalagent representerar försäkringsgivaren AmTrust International Underwriters DAC i Irland (registreringsnummer: 169384). 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 kallad Allriskförsäkring och täcker kostnaden för försäkrad utrustning om den drabbas av en plötslig och oförutsedd
utifrån kommande händelse som orsakar skada på försäkrad utrustning och som riskerar att leda till följdskador om de inte snarast åtgärdas.

VAD INGÅR I FÖRSÄKRINGEN?

VAD INGÅR INTE I FÖRSÄKRINGEN?

Tillgång till SBM:s jourcentral dygnet runt.

Skada till följd av bristande underhåll eller
bristfällig installation.

Försäkringen ersätter kostnad för återställande
av funktion eller avhjälpning av fel genom av
SBM auktoriserad hantverkare.
Försäkringen ersätter kostnad, lagning eller
byte av ytterdörr vid skada på dörren.
Försäkringen ersätter kostnad för felsökning vid
fel på element, olje-, gas-, pellets eller elpanna/-kamin, luft/luft-, luft/vatten-, frånluftsoch vattenvärmepump.
Försäkringen ersätter kostnad för felsökning
och felavhjälpning vid fel på fast monterade
elektriska system och VA-system.
Låsbyte om nycklarna till fastigheten tappats
bort och kan kopplas till fastigheten.
Byte av fönsterrutor som gått sönder i
fastigheten.

Skada som omfattas av gällande garanti eller
för vilken Konsumentköplagen gäller.
Skada som av försäkringstagaren var känd vid
tecknandet av försäkringen eller blev kända
inom kvalificeringstiden.
Skada orsakad av ej fackmannamässigt utförd
åtgärd.

FINNS DET NÅGRA BEGRÄNSNINGAR
AV VAD FÖRSÄKRINGEN TÄCKER?
Nedan följer exempel på vad som inte ingår i
försäkringen.
Skador som uppkommer eller upptäcks under
försäkringens kvalificeringstid, vilken är
14 dagar.
Maximal skadeersättning är 30 000 kr
per skada.
Skador på värmeanläggningar som är äldre
än 15 år.
Gäller el, vatten och avlopp:
Skador på elsystem, elkomponent eller rörsystem som är äldre än 40 år.

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 SBM och debiteras i enlighet med överenskomna betalningstillfällen.

NÄR BÖRJAR OCH SLUTAR FÖRSÄKRINGEN ATT GÄLLA?
• Försäkringen gäller från det datum SBM har registrerat ditt avtal gällande ”HemKlok”, förutsatt att premien är betald .
• Försäkringen upphör vid uppsägning.

HUR SÄGER JAG UPP AVTALET?
Försäkringen kan sägas upp om den försäkrade flyttar under försäkringsperioden. I annat fall kan försäkringen sägas upp i
samband med den årsvisa förnyelsen.

