
HJÄRTSTARTARFÖRSÄKRING
 

Försäkringen förmedlas och
administreras av Arctic.

Om du har några frågor om
försäkringen är du välkommen

att kontakta vår
försäkringsförmedlare Arctic,

08-746 05 60,
foretag@arctic.se.  

 
För fullständiga villkor se
www.arctic.se/hjartstartare

eller
www.brandfast.nu/hjartstartare

Som tack för att du väljer att
köpa eller hyra hjärtstartare av
oss och för att du är med och

bidrar till att fler liv kan räddas
får du en 1-årig

trygghetsförsäkring utan
kostnad.

Kan förlängas upp till 8 år.
 
 
 

FÅR PLACERAS
OFFENTLIGT!

 
 

INGEN 
SJÄLVRISK!

 
 

Försäkringen har tagits fram efter initiativ av BFHS,
Branschrådet för hjärtstartare, för att det ska kunna placeras fler
hjärtstartare där det verkligen behövs - 
i trapphus, offentliga sammanhang och utomhus.

UNIK FÖRSÄKRING

VI BJUDER PÅ
FÖRSÄKRING!

1-ÅRIG TRYGGHETSFÖRSÄKRING INGÅR FRÅN START

Återförsäljare: Brandfast Sverige AB   www.brandfast.nu  info@brandfast.nu  08-755 44 08 SID 1  AV 2

Försäkringen är en
allriskförsäkring som utan

självrisk ersätter utifrån
kommande skador, såsom

stöld, sabotage, tappskador,
åsknedslag eller om

hjärtstartaren behöver
återställas efter användning.

Eftersom du kan få ersättning,
utan självrisk, behöver du inte
vara orolig för att placera din
hjärtstartare på offentlig plats.

Du kan även placera den
utomhus!

 
 Allt för att fler liv ska räddas!



PLACERA HJÄRTSTARTAREN
TILLGÄNGLIG FÖR ALLA!

SÅ FUNGERAR DET

 

När du köper en hjärtstartare av
Brandfast så ingår försäkringen
i ett år. Därefter får du varje år
ett erbjudande via Arctic att
förnya den. 

Försäkringen kostar för
närvarande endast 125kr/år.

När du hyr en hjärtstartare av
Brandfast ingår försäkringen
hela hyresperioden.

Försäkringen kan förlängas
årsvis upp till 8 års tid.

VAR KAN 
HJÄRTSTARTAREN

PLACERAS? 
Försäkringen gäller i Sverige.
Den gäller för förvaring av
hjärtstartare inomhus och i
fordon.

Försäkringen gäller även för
hjärtstartare som är placerade
utomhus och/eller på offentlig
miljö förutsatt att det försäkrade
objektet förvaras i larmskåp.

Detta gör det enklare att placera
hjärtstartaren i trapphuset hos en
BRF, i föreningslokalen, på
gymmet, utomhus och i
offentliga utrymmen utan att
vara rädd för risken för stöld. 
Försäkringen ersätter nämligen
reparation eller ny produkt.

De flesta hjärtstopp sker i områden där vi bor och utövar
fritidsaktiviteter. Genom att hjärtstartarens ägare kan få ersättning
utan självrisk, minimeras osäkerheten att placera sin hjärtstartare
på offentlig plats vilket leder till att den kan fylla sin funktion vid
skarpt läge, nämligen att RÄDDA LIV!

FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER ÄVEN
ELEKTRODER OCH BATTERIER!  
Om hjärtstartaren behöver återställas efter användning vid ett
hjärtstopp ersätter försäkringen kostnaden avseende bytet av
elektroder och batterier.
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VEM GÄLLER 
DEN FÖR? 

Försäkringen gäller för juridisk
person, företag/näringsidkare
eller privatperson

Hjärtstartare som placeras i t ex trapphus, utomhus och/eller i offentlig miljö ska förvaras i
larmskåp för att försäkringen ska gälla.

Vid placering utomhus ska skåpet vara larmat och tåla vinterklimat.


