PRODUKTBLAD – YALE DOORMAN 2017-04-05
Tilläggsförsäkring till hemförsäkringen för en trygg delegering av access för hemleveranser av varor och tjänster.
ASSA ABLOY är globalt ledande inom ”Door Opening Solutions” och tilläggsförsäkringen utgör en del av en helhetslösning från
ASSA ABLOY.
Vem som omfattas av
försäkringen





Vad du måste göra för att
förebygga skador





Innehavare av lås Yale Doorman som har tecknat ASSA ABLOY abonnemang ”Delegerad
access för hemleveranser”
Familj och hushållsmedlemmar folkbokförda på samma adress som abonnenten
Barn som är folkbokförda på annan adress pga. delat föräldraansvar
Nycklar och koder ska förvaras och hanteras på ett säkert sätt för att förhindra att
obehöriga får tag på dem
Dörrar ska hållas låsta och fönster stängda
Vi rekommenderar att en gällande hemförsäkring finns på den aktuella adressen

När försäkringen gäller



Försäkringen ingår automatiskt i ditt abonnemang. Om abonnemanget ändras eller sägs
upp så upphör samtidigt försäkringen att gälla.

Var försäkringen gäller



Försäkringen gäller på den adress där det abonnerade låset är installerat

Vad som omfattas
Se vidare information i de
fullständiga villkoren.







Viktiga undantag
Se vidare information i de
fullständiga villkoren.







Omfattning
Självriskskydd vid stöld
Självriskskydd vid allriskskada
Stöld eller allriskskada, om din hemförsäkring inte
omfattar händelsen
Rättsskydd
Stöld/Allrisk om hemförsäkring helt saknas

Max. Belopp
 5 000 kr/skada
 5 000 kr/skada
 25 000 kr/skada



250 000 kr/skada
5 000 kr/skada

Skada som kan ersättas genom annan försäkring, garanti eller avtal.
Skada som orsakats av leverantör som inte är godkänd av ASSA ABLOY (se nedan).
Egendom som tappats bort.
Stöld av eller skada på motorfordon eller båt.
Egendom som tillhör annan än de försäkrade inklusive egendom tillhörande företag
även om egendomen förvaltas av försäkrad.

Hur du anmäler en skada

Du anmäler en skada eller uppkommen tvist så snart du kan till:
Kundservice via epost assa@fuab.com eller på telefon 08 – 520 056 82.

Frågor eller klagomål

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice via epost assa@fuab.com eller på
telefon 08 – 520 056 82 om du har frågor. Vid klagomål kontakta: klagomal@fuab.com.

Försäkringsgivare och
Förmedlare

Försäkringen är förmedlad av FörsäkringsUtveckling i Sverige AB. Försäkringsgivare är W. R.
Berkley Insurance AG, svensk filial.

Fullständiga villkor

De fullständiga villkoren kan du ladda ner från www.fuab.com/assa alternativt ringer du till
FUAB på telefon 08 – 520 056 82 så skickar vi villkoren till dig.

Godkända leverantörer

•
•
•

Postnord
ICA
Mat.se
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