FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION

ALLRISK LÖSEGENDOM

Allrisk lösegendom
Gäller från 2016-01-01
Tilläggsförsäkringen är ett komplement
till din hem- eller villahemförsäkring.
Detta är endast en översiktlig information
som du har laglig rätt att få innan du
köper försäkringen. De fullständiga
villkoren finns att hämta på vårt kontor.
Du kan också ringa oss så skickar vi dem
till dig.
Vad ersätter försäkringen?
Försäkringen gäller för skada eller förlust
genom en plötslig och oförutsedd händelse.
En elektronikförsäkring ingår som ersätter
nypris för viss typ av elektronik upp till två år.
Nyprisersättningen gäller för exempelvis
datorer men inte mobiltelefoner.
Skyddet följer dessutom med dig på resor
över hela världen under de första 45 dagarna av
resan.

Vilken egendom gäller försäkringen
för?
Försäkringen gäller för dina saker och dina
värdehandlingar.

Hur stor blir ersättningen?
För saker är högsta ersättningsbelopp 100 000
kronor varav 10 000 kronor för värdehandlingar.

Vad ersätts inte?
Försäkringen gäller inte för
• skada på eller förlust av pengar
• skada på eller förlust av djur eller cykel
• skada på eller förlust av modellflygmaskiner
• förlust av stöldbegärlig egendom eller värdehandlingar som förvaras i garage, uthus,
förrådsutrymme eller utomhus
• skada på egendom vid hastighetskörning med
motorfordon exempelvis enduro, speedway,
street race eller motorcross.
• skada orsakad av djur
• skada på egendom vid felaktig bearbetning,
reparation eller rengöring

Aktsamhetskrav
Var rädd om dina saker
För att vi ska kunna ersätta dig fullt ut vid stöld
eller skada, måste du ha varit aktsam. Du ska
exempelvis hålla uppsikt över saker du har med
dig utanför bostaden. Särskilt försiktig ska du
vara med stöldbegärlig egendom.
Har du inte följt de aktsamhetskrav som
finns i försäkringsvillkoren, till exempel
tillverkares anvisningar, kan ersättningen
minskas. Hur stor minskningen blir beror på
hur din oaktsamhet påverkat skadans
omfattning.

Självrisk
Försäkringen gäller med grundsjälvrisk.

Allmänna bestämmelser
I vår för- och efterköpsinformation om hemeller villahemförsäkring kan du bland annat läsa
om hur du förnyar din försäkring, vad som
händer om du inte betalar försäkringen och hur
du kan få ditt ärende omprövat. Där kan du
också läsa om hur vi behandlar dina
personuppgifter.

Om du ångrar dig
Om du köpt din prodult eller tjäns utanför vårt
kontor eller via telefon, så kallat distansköp, har
du möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar.
Kontakta oss så hjälper vi dig. Har du hunnit
betala får du pengarna tillbaka med avdrag för
den tid du haft tjänsten.
Närmare bestämmelser om ångerrätt finns i
distansavtalslagen och avtal utanför affärslokaler.

Om Ramsele Försäkringsbolag
Ramsele Försäkringsbolag är ett ömsesidigt och
självständigt försäkringsbolag. Vi samarbetar
med och är återförsäkrade i Länsförsäkringar
Västernorrland.
Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

Storgatan 4, 88040 Ramsele,
tfn 0623- 710 50, jourtfn 070-347 77 63
Org..nr. 588800-4602
E-post: ramseleforsakringar@gmail.com
www.ramseleforsakringsbolag.se

