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Vilken typ av försäkring handlar det om?
Självriskreduceringsförsäkringen är ett komplement till din ordinarie hemförsäkring. Försäkringen ersätter självrisken som
du erlagt i din ordinarie hemförsäkring vid ersättningsbar skada.

Vad ingår i försäkringen?
Försäkringen ersätter självrisker vid skador
som t.ex. stöld, brand eller annan plötslig
och oförutsedd händelse som täcks av din
ordinarie hemförsäkring eller tilläggsmoment
i hemförsäkringen. Skadan ska vara reglerad
och ersatt med avdrag för självrisk från din
hemförsäkring. Högsta ersättningsbelopp
av självrisk är 10 000 kr för skador på fast
egendom, 5 000 kr för skada på lös egendom
och 1 500 kr för skador på hemförsäkringens
rättsskydds-, överfalls-, olycksfalls- och
resemoment per försäkringsperiod.

Vad ingår inte i försäkringen?
Skada som reglerats av hemförsäkringsbolaget utan självrisk.
Skada där ersättningsbeloppet från hemförsäkringsbolaget inte överstiger självrisken.

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?
Nedan följer exempel på vad som inte ingår i
försäkringen.
Skada som inträffat under försäkringens
första 30 dagar.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i alla Nordiska länder samt vid resa utanför Norden.

Vilka är mina skyldigheter?
- Betala försäkringspremien i tid.
- Att anmäla skadan utan dröjsmål till mySafety försäkringar.

När och hur ska jag betala?
Försäkringen ska betalas inom 14 dagar eller senast det datum som anges på din betalningsavi.

När börjar och slutar försäkringen att gälla?
- Försäkringen gäller från och med det startdatum som framgår av försäkringsbrevet.
- Försäkringen upphör att gälla vid försäkringsperiodens slut, vilket framgår av ditt försäkringsbrev.

Hur säger jag upp avtalet?
Du har rätt att säga upp försäkringen om ditt försäkringsbehov upphör, t.ex. om du sålt ditt fordon. I övriga fall kan du
när som helst säga upp försäkringen att upphöra till försäkringsperiodens genom att meddela oss detta.

