
Dokument med oplysninger om forsikringsprodukt

Selskab: Gjensidige Forsikring,
dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge

Produkt:  

Med dette produktark får du et overblik over dækningerne på vores forsikring. Produktarket er ikke en
fuldstændig beskrivelse af hvad og hvordan forsikringen dækker, og det tager ikke hensyn til dine individuelle
behov og ønsker. Det er din police og dertilhørende forsikringsbetingelser, som udgør den endelige aftale med
os. På www.husetsforsikring.dk kan du altid se forsikringsbetingelserne for vores forsikring.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikring som dækker elektronikprodukter og mobiltelefoner ejet af dig eller din husstand.

Kombiforsikring

55003

Hvad dækker den?

Hvilke genstande er omfattet:
! Forsikringen dækker:

• Tablets og E-boglæsere (dækket de 
første 2 år)

• Bærbar computer, PC, PC relateret 
udstyr (skærme, printere, scannere, 
ekstern harddisk, routere) (dæket de 
første 3 år)

• TV, Paraboler, Projektorer, 
DVD/Blu-ray afspillere, Hi-fi udstyr 
(forstærkere, tunere, cd-afspillere, 
pladespillere, højtalere), 
harddiskoptagere, medieafspiller, 
digitalmodtagere, spillekonsoller, 
kameraer, videokameraer, tilhørende 
fjernbetjeninger, opvaskemaskiner, 
vaskemaskiner, vaske-/tørre 
maskiner, køleskabe, 
køle-/fryseskabe, emhætter, 
indbygningsovne, indbygningsplader, 
komfurer, tørretumblere, mikrobølge-/ 
kombiovne. (dækket de første 4 år)

! Forsikringen omfatter ovennævnte 
genstande med en købspris fra 1.000 
kr.  og på maks 30.000 kr.
 

! Forsikringen dækker op til fire 
mobiltelefoner, der er købt som nye 
hos en forhandler i EU, Norge eller 
Schweiz.  

Hvilke skader er dækket
! Pludselig skade
! Mekanisk eller elektrisk nedbrud
! Slitage der påvirker produktets 

funktionalitet

Hvad dækker den ikke?

" Brand eller følgeskader af brand
" Tyveri eller bortkomst af enhver art
" Skade som kan henføres til 

uautoriseret indgreb i produktet

Er der nogen begrænsninger i 
dækningen?

# Selvrisiko på 500 kr. per skade på 
elektronikprodukter

# Selvrisiko på  500 kr. på de første 2 
skader på mobiltelefoner i et 
forskringsår. Ved tredje skade i 
samme forsikringsår opkræves 
selvrisiko på 750 kr. og ved fjerde 
skade i samme forsikringsår 
opkræves 1.000 kr.

# Der erstattes maksimalt fire 
mobiltelefonskader per forsikringsår 

# Karensperiode på 3 måneder på 
dækning af produkter, som er købt 
før forsikringen.



Hvor er jeg dækket?

! Forsikringen dækker skader sket i hele verden.

Hvilke forpligtelser har jeg?

• Du skal aktivere forsikringen på husetsforsikring.dk.

• De mobiltelefoner som skal være omfattet af forsikringen skal du registrer på forsikringen med
IMEI nummer på hver enkelt mobil.

• Du skal sikre, at oplysningerne i din police er korrekte.

• I tilfælde af skade skal du altid kontakte os hurtigst muligt.

Hvornår og hvordan betaler jeg?

Præmien hæves månedligt på det registrerede betalingskort.

Hvornår starter og slutter dækningen?

Dækningen starter ved aktivering af forsikringen på husetsforsikring.dk og gælder i 1 måned.

Forsikringen fornyes automatisk hver måned indtil den opsiges.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Forsikringen kan opsiges på ethvert tidspunkt med 1 måneds varsel til udløb af en måned.


