Försäkring Trygghetspaketet
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: AmTrust International Underwriters DAC

Produkt: Betalskydd

Utvecklare av denna försäkring är AmTrust Nordic AB (organisationsnummer: 556671-5677) som i egenskap av
generalagent representerar försäkringsgivaren AmTrust International Underwriters DAC i Irland (registreringsnummer:
169384). Detta dokument ska endast betraktas som en sammanfattning av vad försäkringen täcker för att hjälpa dig
fatta ett välgrundat beslut.Ytterligare information om vad försäkringen omfattar hittar du i för- och efterköpsinformation
och den fullständiga informationen finns i försäkringsvillkoren.
Vänligen ta dig tid att läsa det här faktabladet så att du förstår försäkringens omfattning och begränsningar samt några
viktiga förutsättningar för försäkringens giltighet.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Den frivilliga gruppförsäkringen täcker kostnaden för din elräkning i de fall du blir sjuk eller ofrivilligt arbetslös. Den
täcker även kostnaden för självrisken på din hemförsäkring vid elrelaterade skador i hemmet.

Vad ingår i försäkringen?
 Om du blir sjukskriven ersätter
försäkringen hela din elräkning i
maximalt 4 månader.
 Om du blir ofrivilligt arbetslös ersätter
försäkringen hela din elräkning i
maximalt 4 månader.
 Vid en elrelaterad skada täcker
försäkringen självrisken på din
hemförsäkring upp till 5 000 kr.

Vad ingår inte i försäkringen?
 Arbetslöshet till följd av tillfällig
anställning eller säsongsarbete
 Arbetslöshet på grund av att du sagt
upp dig själv eller till följd av något du
själv gjort dig skyldig till
 Arbetslöshet till följd av strejk
 Arbetslöshet till följd av någon form av
brottslig handling från din sida

För pensionärer och sjukpensionärer:
 Ersätter försäkringen din elräkning vid
sjukhusvistelse under maximalt 4
månader.
 Om du avlider betals 5 000 kr ut till
dina efterlevande.

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?
 Skador som uppkommit innan
försäkringens startdatum.
 Elrelaterade skador där
hemförsäkringen inte täcker.

Var gäller försäkringen?
 Försäkringen gäller i Sverige

Vilka är mina skyldigheter?
 Lämna alltid korrekta uppgifter vid tecknandet av försäkringen.
 Du är skyldig att betala premien, vid utebliven premie upphör försäkringen att gälla i
enlighet med försäkringsvillkoren.
 Vid händelse av skada ska anmälan skickas inom 12 månader och efterfrågad
dokumentation biläggas.
 Du är alltid själv ansvarig för att elfakturan från Fortum betalas utan dröjsmål, även under
pågående skadeärende.

När och hur ska jag betala?
Försäkringspremien inkluderas i din elfaktura från Fortum och debiteras i enlighet med
överenskomna betalningstillfällen.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen gäller från det datum Fortum har registrerat ditt avtal gällande Trygghetspaketet,
dock tidigast samma dag som elleveransen startar. Försäkringen upphör att gälla samtidigt
som elavtalet med Fortum upphör.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan när som helst säga upp försäkringen till omedelbart upphörande genom att kontakta
Fortums kundservice.

