Varuskydd Ellos/Jotex
Produktfaktablad för försäkringsprodukten
Företag: Solid Försäkringsaktiebolag filial i Finland

Produkt: Varuskydd

Solid Försäkringsaktiebolag filial i Finland (FO-nummer 1714344-6) c/o Resurs Bank, Teknobulevarden 3-5, 01530 Vanda är filial av Solid
Försäkringsbolag Försäkringsgivare: Solid Försäkringsaktiebolag (Solid Insurance), org.nr: 516401-8482, adress: Landskronavägen 23, 252 32
Helsingborg, Sverige. Försäkringsgivaren har sitt huvudkontor i Helsingborg, står under svenska Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd
att bedriva försäkringsverksamhet.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Du kan läsa mer i produktbeskrivningen och i det fullständiga villkoret.
Du kan också få dokumenten hemskickade av vår kundservice.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringen gäller för vara som inköpts hos Ellos eller Jotex av privatperson som har en kredit hos Resurs Bank, p.g.a. avtal
med Ellos eller Jotex om delbetalning genom konto, och som kredittagaren tecknat en betalförsäkring hos Solid för.
Försäkringen ersätter skada på den försäkrade varan som uppstår genom plötslig och oförutsedd yttre händelse samt stöld
av varan i samband med inbrott i bostad.

Vad ingår i försäkringen?
Otursskador
Om din vara skadas genom en yttre plötslig och
oförutsedd händelse omfattar försäkringen kostnader för
reparation av varan upp till varans återanskaffningsvärde
vid skadetillfället, dock maximalt upp till varans inköpspris.
Vid totalskada, dvs. när reparation inte kan utföras, ger
försäkringen ersättning i form av en ny motsvarande vara
ur Ellos respektive Jotex sortiment, dock maximalt upp till
varans inköpspris
Inbrott i bostad
Om din vara stjäls genom inbrott i bostad så ersätts du
med ny produkt så som vid totalskada.

Vad ingår inte i försäkringen?
Förlust/stöld av varan än annat sätt än i samband med
inbrott i bostad
Försäkringen omfattar inte varorna mobiltelefoner och
elmotordrivet fordon

Finns det några begränsningar
av vad försäkringen täcker?
Skador av mindre art som inte påverkar försäkrad
produkts användbarhet, t.ex. repor eller skönhetsfel
Skada genom slitage, handhavandefel eller försummat underhåll
Fel som ersättas enligt produktgaranti eller omfattas
av säljarens felansvar enligt konsumentköplagen

Var gäller försäkringen?
Din vara är försäkrad för skador i hela världen.

Vilka är mina skyldigheter?
Följ alltid våra aktsamhetskrav. Alla aktsamhetskrav finns i försäkringens villkor.
Handha varan på sådant sätt att skada om möjligt kan undvikas.

När och hur ska jag betala?
Försäkringsskydd är kostnadsfritt.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringsskyddet gäller i 12 månader från det datum då varan/varorna levererades till dig. Försäkringen upphör att gälla utan
föregående uppsägning efter försäkringstiden.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan meddela oss att du vill avsluta försäkringen när du vill under försäkringsperioden eller om försäkringsbehovet upphör,
genom att kontakta vår kundservice.
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