
Dustin Produktförsäkring 
Faktablad för försäkringsprodukt

Företag: Protector Försäkring Sverige, filial av Protector 
Forsakring ASA Norge, org.nr 516408-7339

Produkt: Allrisk 

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, försäkringsbrev och försäkringsvillkoren. I 
det fullständiga villkoret finns samtliga aktsamhetskrav, nedsättningsregler samt andra begränsningar beskrivna. 

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringen är en allriskförsäkring för IT-utrustning för konsumenter.   

Vad ingår i försäkringen?

Fysisk skada på eller förlust av det försäkrade 
objektet genom en plötslig och oförutsedd händelse 
som har till följd att objektets värde minskar eller går 
förlorat.

Vid skada skall det försäkrade objektet repareras 
eller vid totalskada bytas ut. En sådan skadeåtgärd 
ska utföras i Sverige. Försäkringsgivaren förbehåller 
sig rätten att avgöra om objektet ska repareras eller 
ersättas med nytt eller likvärdigt objekt.

Vad ingår inte i försäkringen?
Följande är ex, se villkor för fullständiga undantag: 
Skada som kan ersättas via garanti/lag. 
Skada till följd av slitage, förbrukning etc. 
Skada till följd av datavirus
Skada till följd av att objektet lämnats utan tillsyn 
om inte objektet förvarats i särskilt låst utrymme 
där objektet inte varit synligt utifrån. 
Ingen kontant ersättning betalas ut. 

Finns det några begränsningar av vad 
försäkringen täcker?

Beloppsbegränsningar: 
-  Mobil eller tablet högst 10 000 kr inkl. moms per objekt. 
-  Övrig IT utrustning högst 100 000 kr ink moms per 

objekt.  

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för stationära objekt inom Norden och för bärbara objekt i hela världen. 

Vilka är mina skyldigheter?
• Lämna alltid korrekta uppgifter när du tecknar försäkringen. 
• Betala premien. Vid utebliven premie upphör försäkringen att gälla i enlighet med försäkringsvillkoren. 
• Följ alltid våra säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav. Försäkrat objekt ska hanteras med normal aktsamhet. 
• Skada ska anmälas till försäkringsgivaren inom tolv (12) månader från den dag skadan inträffade.  Vid stöld eller förlust av det 

försäkrade objektet ska detta anmälas till polisen på den ort skadan inträffat.   

När och hur ska jag betala?
Premien betalas enligt uppgifter om förfallodag etc. som finns på premiefakturan. 

När börjar och slutar försäkringen gälla? 
Försäkringsperioden är 12 månader och räknas från den dag försäkringstagaren mottagit objektet från återförsäljaren. 
Försäkringen är inte förnybar utan upphör automatiskt vid försäkringsperiodens slut. 

Hur kan jag säga upp avtalet?
Avtalet löper ut automatiskt vid försäkringsperiodens slut. Premien är en engångspremie och återbetalas ej. 




