Objektförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Brookfield Underwriting AB, Sverige, org.nr 556799-5351
Produkt: Objektförsäkring ”Smycken, klockor och värdeföremål”
Detta dokument är en sammanfattning av villkoren för produkten. Det är ditt försäkringsbrev tillsammans med
de fullständiga försäkringsvillkoren som utgör avtalet mellan oss. De fullständiga försäkringsvillkoren samt föroch efterköpsinformation kan du beställa via e-post kunderservice@brookfield.se eller telefon 08-509 039 30.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Denna försäkring är utformad för att tillgodose behovet hos dig som vill skydda dina smycken, klockor och värdeföremål
mot förlust eller skada.

Vad ingår i försäkringen?


Allriskomfattning med skydd för förlust eller skada



Klockor och smycken: för föremål som du köpt nytt och vars
försäkringsbelopp motsvarar dess nyvärde är grund för värdet
föremålets nyvärde men aldrig mer än dess försäkringsbelopp.
I annat fall är grund för värdet smycket / klockans
marknadsvärde men aldrig mer än dess försäkringsbelopp.
Övriga värdeföremål: grund för värdet är föremålets
marknadsvärde men aldrig mer än dess försäkringsbelopp.

Vad ingår inte i försäkringen?
Här ger vi några exempel på vad försäkringen inte omfattar.
För mer information, se de fullständiga försäkringsvillkoren.
Försäkringen gäller inte för:











Slitage.
Skada som omfattas av produktgaranti.
Mystiskt försvinnande eller annan oförklarlig förlust.
Inifrån kommande mekaniska / elektriska fel eller avbrott.
Stöld om inte stöldtillfället kan preciseras.
Skada genom reparation eller liknande åtgärd.
Förlust eller skada utanför Sverige:
-under försäkringens första 14 dagar
-om du har varit eller har avsikt att vara utanför Sverige i över
60 dagar i följd.
Krig, biologisk eller kemisk förorening med eller utan
samband med terrorhandling samt kärnreaktion eller
strålning.

Klockor och smycken



Förlust eller skada som inträffar när föremålet bärs av annan
än den person som anges som bärare i försäkringsbrevet.

Musikinstrument



Strängar, rörblad eller trumskinn med musikinstrumentet
spelas på.

Finns det några begränsningar
i vad försäkringen täcker?
Nedan ger vi några exempel på begränsningar. För mer
information, se de fullständiga försäkringsvillkoren.

!

Vid stöld i privatbostad finns aktsamhetskravet att alla
ytterdörrar är låsta samt gällande nyckelförvaring. Om ingen
är hemma ska fönster vara stängda och reglade inifrån.

Klockor och smycken

!
!

Det finns beloppsbegränsningar som tillämpas när du inte
förvarar föremålen i bankfack eller låst kassaskåp, såsom när
du bär föremålen, enligt vad som anges i försäkringsbrevet.
Klockor ska underhållas enligt tillverkarens anvisningar och
du ska kunna styrka detta.

Värdeföremål

!

Vid transport måste föremålet vara lämpligt paketerat.
Om föremålet lämnas kvar i obevakat fordon får det ej
vara synligt utifrån och fordonet måste vara låst.

Var gäller försäkringen?
Skyddet gäller i och utanför bostaden. Specifika föremål med begränsad geografisk omfattning anges i försäkringsbrevet.

Vilka är mina skyldigheter?





Du är skyldig att se till att alla uppgifter är korrekta och att du inte har undanhållit några omständigheter.
Du är skyldig att upplysa oss om eventuella ändringar i dina förhållanden.
Du måste uppvisa normal aktsamhet och uppsikt över din egendom.
Du måste så snart som möjligt informera oss om en förlust eller skada.

När och hur ska jag betala?
Försäkringen betalas helårsvis genom betalning till bankgiro.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
I försäkringsbrevet framgår start- och slutdatum för försäkringen.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan säga upp försäkringen genom skriftligt meddelande till oss. Under pågående försäkringsperiod kan försäkringen endast upphöra
i förtid om försäkringsbehovet har upphört. Som konsumentet har du ångerrätt på ditt köp i 14 dagar för köp som sker uteslutande på
distans. Om du inte framställt något krav betalar vi tillbaka eventuell premie som du betalat för en återstående försäkringsperiod.
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