Obligatorisk GRUPPFÖRSÄKRING avseende BFHS Trygghetsförsäkring

Denna försäkring är en allriskförsäkring som ersätter enligt villkoret
nedan reparationskostnad eller en ny hjärtstartare i händelse av en
ersättningsbar skada på din hjärtstartare. Försäkringen gäller för juridisk
person eller privatperson.
1. Vem försäkringen gäller för
Försäkringsavtalet med försäkringsgivaren har tecknats av
tillverkare/importör/återförsäljare som är medlem i föreningen
Branschrådet för Hjärtstartare i Sverige (”försäkringstagaren”).
Försäkringen gäller för juridisk person/näringsidkare eller privatperson
(”den försäkrade”) i egenskap av ursprunglig köpare och ägare till det
objekt (”objekt”) som anges i försäkringsbeviset. Försäkringen kan också
gälla för annan som senare gjort ett lagligt förvärv av objektet.
2. När gäller försäkringen
Under förutsättning att premien har betalats enligt punkt 10 a) första
stycket, träder försäkringen i kraft från och med inköpsdatumet angiven
på försäkringsbeviset. Tillverkaren/importören/återförsäljaren betalar
trygghetsförsäkringen för ett år därefter kan slutkunden frivilligt förnya
försäkringen årsvis upp till åttonde året. Försäkringstiden framgår av
försäkringsbeviset.
3. Var gäller försäkringen
Försäkringen gäller i Sverige.
4. Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för det objekt som anges i försäkringsbeviset.
Försäkringen gäller för allriskskada och utifrån kommande skada på det
försäkrade objektet så som stöld, sabotage, åska och återställning efter
användning på patient med hjärtstopp. Försäkringen ersätter
reparationskostnad eller en ny produkt vid totalskada. Vid återställning
ersätter försäkringen kostnaden avseende bytet av elektroder och batterier.
Försäkringen gäller även för hjärtstartare som är placerade utomhus
och/eller på offentlig miljö förutsatt att det försäkrade objektet förvaras i
larmskåp. För åberopande av ersättning skall polisanmälan bifogas vid
stöld och vid särskilda tillfällen behöver en loggrapport bifogas i samband
med återställning.
Försäkringen ersätter enligt punkt 7, reparationskostnaden, dock maximalt
objektets inköpspris, förutsatt att skadehändelsen inte är undantagen enligt
punkt 5 nedan.
Privatperson
Försäkringen fungerar som ett komplement till den försäkrades hem/villaförsäkring eller motsvarande försäkring.
Försäkringen ersätter enligt punkt 7, det avdrag för avskrivning och
självrisk som görs enligt den försäkrades hem-/villaförsäkring. För skador
som hem-/villaförsäkringen inte ersätter, täcker denna försäkring för
reparation eller en ny produkt vid totalskada, dock maximalt objektets
inköpspris, förutsatt att skadehändelsen inte är undantagen enligt punkt 5
nedan.
5. Särskilda undantag
Ersättning lämnas inte för:
•
skada som kan ersättas enligt leverantörsgaranti,
garantivillkor eller reklamation.
•
skada genom slitage, bristfälligt underhåll eller skötsel.
•
skada som uppkommit på grund av fel i konstruktion,
dåligt material eller dåligt utförande som kan hänföras
till tillverkaren.
•
indirekt skada.
•
skada som kan ersättas enligt konsumentköp- eller
konsumenttjänstlag.
•
skada genom förskingring, bedrägeri eller liknande
förmögenhetsbrott.
•
kostnad för översyn, service, justering, förebyggande
åtgärd eller rengöring av det försäkrade objektet.
•
skada som ersätts av annan försäkring
•
skada eller stöld av hjärtstartare på offentlig miljö som
inte förvarats i larmskåp
•
yrkesmässigt handhavande exempelvis inom
räddningstjänst och sjukvård
6. Säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav
Det försäkrade objektet skall handhas i enlighet med tillverkarens
aktsamhets- och säkerhetsföreskrifter samt i övrigt så att skada eller
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förlust så långt som möjligt förhindras. Stöld omfattas i låst fordon. Större
fordon som färjor, fartyg etc anses som offentlig plats där larmskåp är ett
krav för att försäkringen ska gälla. Har säkerhetsföreskrifter och/eller
aktsamhetskrav inte iakttagits minskas ersättningen som regel med ett
särskilt avdrag. Vid allvarlig försummelse kan ersättningen till och med
helt falla bort (nedsättning till noll, 0).

7. Ersättningsbestämmelser
Vid skada som påverkar objektets funktion lämnas ersättning med
reparationskostnaden. Reparation får ej överstiga objektets inköpspris.
Om reparation överstiger detta belopp äger försäkringsgivaren beslut att
ersätta skada som totalskada med nytt likvärdigt objekt intill det värde det
försäkrade objektet hade vid skadetillfället, dock högst till ursprungligt
inköpspris. Kontantersättning medges ej. Vid stöldskada lämnas ersättning
med nytt likvärdigt objekt intill det värde det försäkrade objektet hade vid
skadetillfället, dock högst till ursprungligt inköpspris. Vid totalskada eller
stöld är försäkringen förbrukad.
Privatperson
Skada som reglerats och ersatts genom den försäkrades hem/villahemförsäkring lämnar ersättning för avdragen självrisk med max
3 000 kr samt avskrivning, dock maximalt det försäkrade objektets
inköpspris. Försäkringen ersätter inte kostnader för självrisk som
bekostats av självriskkonto som den försäkrade har hos hem/villaförsäkringsbolag. Försäkring gäller primärt om skadan inte omfattas
eller ersatts genom hem- /villahemförsäkringen.
8. Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.
9. Åtgärder vid skada
Skadeanmälan skall göras utan dröjsmål till Arctic Seals AB, Box 2003,
141 02 Huddinge, tfn 08-746 05 60,e-mail: kundtjanst@arctic.se, dock
senast 12 månader efter det att den försäkrade fått kännedom om skadan.
Till skadeanmälan skall kopia av försäkringsbeviset bifogas tillsammans
med reparationsfakturan samt polisanmälan eller vid särskilt tillfälle
loggrapport.
Privatperson skall enligt ovan även utan dröjsmål göra skadeanmälan till
hem- /villahemförsäkringen och bifoga skaderegleringsbeslutet i samband
med åberopande av ersättning från försäkringen.
10. Allmänna avtalsbestämmelser
a)
Premiebetalning
Premien skall betalas av tillverkare/importör/återförsäljare inom 30 dagar
från det att försäkringsgivaren skickat ut premieavin. Försäkringsgivarens
ansvarighet inträder vid försäkringstidens början, även om premien ännu
inte har betalats. Detta gäller dock endast under förutsättning att premien
betalas inom dessa 30 dagar.
Vid senare betalning äger försäkringsgivaren rätt att säga upp
försäkringen till upphörande enligt reglerna i Försäkringsavtalslagen
(2005:104) vid förnyad försäkring skall premien betalas inom 30 dagar
från det att försäkringsgivaren skickat ut premieavin. Om premien för
förnyad försäkring inte betalas i rätt tid enligt stycket ovan, sägs
försäkringen upp och slutar att gälla 14 dagar från uppsägningen. Om
betalning sker inom dessa 14 dagar förnyas försäkringen. Om premien för
förnyad försäkring betalas senare än 14 dagar från det att uppsägningen
skickades anses detta som en ny försäkring att gälla från och med dagen
efter det att premien inkommit till försäkringsgivaren.
b)
Force majeure
Försäkringsgivaren är inte ansvarigt för skada som direkt eller indirekt
orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelser,
inbördeskrig, militära övningar, revolution, upplopp, terrorism, uppror,
atom eller kärnprocess, myndighets åtgärd, beslag, strejk, lockout,
blockad eller liknande händelse.
c)
Preskription
Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning förlorar sin rätt, om
han inte väcker talan vid domstol mot försäkringsgivaren inom tre år från
det att han fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i
vart fall inom tio år från det att anspråket tidigast hade kunnat göras
gällande. Har den ersättningsberättigade framställt anspråket till
försäkringsgivaren inom den tid som angetts i första stycket har han alltid

sex månader på sig att väcka talan vid domstol mot försäkringsgivaren
sedan försäkringsgivaren tagit slutlig ställning till ersättningsfrågan.

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger kostnadsfri information och
vägledning i försäkringsfrågor. Telefon: 0200- 22 58 00 Webb:
www.konsumenternas.se
e)
Personuppgifter
Arctic och Svedea ansvarar för dina personuppgifter och mer information
finns i Personuppgiftspolicy som är bilagd i detta brev.

d)
Tillämplig lag och behörig domstol
För försäkringsavtalet ska svensk lag gälla. Tvist angående avtalet skall
prövas av svensk domstol. Detta gäller även om tvisten avser skada som
inträffar utomlands. Är försäkringstagaren inte nöjd med lämnat beslut i
samband med skada kan du få ärendet prövat av nedan angivna nämnder.
Svedeas Kundombudsman prövar kostnadsfritt de flesta skadeärenden. Det
är en fristående och opartisk instans. Anmälan måste göras inom ett år
från det att Svedea lämnat slutligt besked. Mejl:
kundombudsmannen@svedea.se
Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, tel
08-508 860 00. Webb: www.arn.se

11. Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är HDI Global Specialty SE, Sverige Filial, Org.nr
516402-6345, filial till HDI Global Specialty SE, med säte i Tyskland,
HRB 211924 genom Svedea AB .
Försäkringen förmedlas och administreras av Arctic Seals AB, org.nr
556594-5234, Box 2003, 141 02 Huddinge, tfn 08-746 05 60, e-post
info@arctic.se, www.arctic.se

