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

Produkt: HemKlok

Detta är ett produktblad, komplett information om försäkringen finns att tillgå i andra dokument som t.ex.
förköpsinformation och fullständiga villkor. Se www.sbmforsakring.se för mer information.
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 eller som riskerar att leda till följdskador
om de inte snarast åtgärdas.

•

•

Tillgång till SBM:s jourcentral dygnet runt.

•

Skada till följd av bristande underhåll eller
bristande installation.

Försäkringen ersätter kostnad för:

•

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.

Felsökning, återställande av funktion eller
avhjälpning av fel genom av SBM
auktoriserad hantverkare.

•

lagning eller byte av ytterdörr vid skada
på dörren.

•

felsökning vid fel på element, olje-, gas-,
pellets eller elpanna/-kamin, luft/luft-,
luft/vatten-, frånlufts- och vattenvärmepump.

•

för felsökning och felavhjälpning vid fel på
fast monterade elektriska system och VAsystem.

•

Låsbyte om nycklarna till fastigheten
tappats bort och kan kopplas till
fastigheten.

•

Byte av fönsterrutor som gått sönder i
fastigheten.

•

Skada orsakad av ej fackmannamässigt
utförd åtgärd

•

Täcker inte skador som uppkommer eller
upptäcks under försäkringens
kvalificeringstid, vilken är 14 dagar.

•

Täcker inte skador på värmeanläggningar
som är äldre än 15 år.

•

Täcker inte skador på elsystem,
elkomponent eller rörsystem som är
äldre än 40 år.

•

Täcker inte vitvaror, även om fast
installation föreligger.
Maximal ersättning är 30 000 kr per
skada.

Försäkringen gäller för skada som inträffar i Sverige och regleras av svensk lag.

- Betala försäkringspremien i tid.
- Att anmäla skadan utan dröjsmål till SBM Försäkring.

Försäkringen ska betalas inom 14 dagar eller senast det datum som anges på din betalningsavi.

Försäkringen gäller från och med det startdatum som framgår av försäkringsbeskedet.
Försäkringen upphör att gälla vid försäkringsperiodens slut, vilket framgår av ditt försäkringsbesked.

Vill du avsluta försäkringen till försäkringsperiodens slut, behöver du inte göra någonting. Försäkringen avslutas
automatiskt. Om du har autogiro behöver du meddela oss för att dragningen ska upphöra. Om försäkringsbehovet faller
bort kan du avsluta försäkringen omedelbart genom att meddela oss detta.
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