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

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Forsikringen er en produktspecifik forsikring, som dækker det forsikrede produkt på kvitteringen. Forsikringen følger produktet 
og tilhører dermed produktets ejer og dækker produktets skærm. Med skærm menes glasset på fronten, hvis funktion er at vise 
information og billeder. Dækningen træder i kraft, når du har betalt forsikringen. 

 

 

Hvad dækker den? 
 
Grunddækning 

 

✓ Skærmforsikringen gælder for skærmen på  

        det produkt som står på købskvitteringen    

        (forsikringsbeviset).  

 

 

Tilvalg 

Der findes ikke tilvalg til denne forsikring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad dækker den ikke? 
 

 Skade som består af eller er en følge af;  

alders-, farve- eller formforandring, samt rust, 

mug, belægning eller manglende vedlige-

holdelse samt anden skade, som ikke påvirker 

funktionen af produktet, fx ridser i ydre 

sider/overflader. 

 Skade, som det forsikrede produkt har 

forårsaget på personer og/eller andre ting 

(produktansvarsskader) eller rene          

økonomiske tab som følge af manglende          

funktion (følgeskader/tab). 

 Tilbehør, herunder skærmbeskyttelse, cover          

eller etui. 

 Skader på de dele og funktioner på          

frontskærmen, som ikke har til funktion at          

vise information eller billeder, herunder          

fingeraftryksscanner, knapper og andre          

tilsvarende funktioner som ikke involverer selve 

informations- og billedvisningen på skærmen. 

 

 

 

 

 

 

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 

 

! Skade som følge af manglende 
overholdelse af   

      forsigtighedskrav. 

! Skade som følge af manglende 
overholdelse af sikkerhedsforskrift. 
 
 

 
 

 

http://www.tryghedsaftale.dk/


 

Hvor er jeg dækket? 
 

✓ Forsikringen dækker i hele verden. 

 

 

 

Hvilke forpligtelser har jeg? 
 
• Du skal betale forsikringspræmien. 

• Du skal følge producentens anvisninger for montering, installation, brug, pleje og vedligeholdelse.  

• Du skal kontakte os hurtigst muligt i tilfælde af skade.  

• Du skal kunne dokumentere dit erstatningskrav, samt andre oplysninger der er nødvendige for, at vi kan afgøre,  

om skaden er dækket og i hvilket omfang. 

• Så længe produktet er forsikret skal du meddele os, hvis produktet bliver solgt og til hvem. Så tager vi stilling til om 

forsikringen kan fortsætte og på hvilke vilkår, forsikringen kan fortsætte. 

• Det forsikrede produkt skal behandles med normal forsigtighed, så skader så vidt muligt forhindres fx må  

produktet ikke benyttes i et miljø, hvor der er åbenlys risiko for skade. 

• Hvis produktet skal repareres eller ombyttes på forsikringens regning, så skal du indlevere/afhente produktet hos 

nærmeste Elgiganten. Udgifter i denne forbindelse er ikke omfattet af forsikringen.  

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 
 

• Forsikringspræmien betales ved køb af produktet og senest ved levering af produktet. Du betaler 

forsikringspræmien efter nærmere aftale med Elgiganten.  

 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 
 

• Forsikringen træder i kraft den dato du har betalt forsikringspræmien, kaldet tegningsdato.  

• Forsikringen gælder i et år fra tegningsdatoen. 

  

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 
 

• Efter udløb af fortrydelsesretten har du mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en 

kalendermåned. Ved opsigelse modtager du kun en forholdsmæssig del af forsikringspræmien retur svarende til  

den del af forsikringens løbetid, der er tilbage ved udløbet af opsigelsesperioden.  

 


