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Försäkring Direkt Frys

1. Försäkringstagare
Med försäkringstagare avses den som ingått försäkringsavtal 
med försäkringsgivaren. Försäkringstagare enligt denna 
försäkring är privatperson eller företag som i egenskap av 
ursprunglig köpare ingått köpeavtal avseende frysenhet 
som omtalas under punkten 3 nedan, eller annan som 
senare gjort ett lagligt förvärv av frysenheten.

2. Försäkrad
Försäkrad enligt denna försäkring är försäkringstagaren. 
Detta innebär att det endast är försäkringstagarens intresse 

som tillvaratas genom försäkringen.

3. Försäkrad egendom
Försäkrad egendom enligt denna försäkring är matvaror som 
förvaras av privat hushåll i stationär frysenhet med fabrikat 
och tillverknings- eller serienummer som registrerats i 

samband med tecknandet av frysförsäkringen.

4. När gäller försäkringen

Varje försäkringsperiod omfattar 12 månader. 

Första försäkringsperioden
Försäkringen gäller från den dag försäkringstagaren 
första gången registrerar sin försäkring enligt angiven 
instruktion. Försäkringen upphör automatiskt att gälla vid 

försäkringsperiodens utgång.

Förnyad försäkringsperiod
Försäkringen förnyas om premien för ny försäkringsperiod 
betalas utan dröjsmål enligt premieavi. Försäkringen gäller 
då utan avbrott under ytterligare perioder om 12 månader i 

taget.

5. Var gäller försäkringen
Försäkringen gäller för skada som inträffar i Sverige.

6. Vad gäller försäkringen för
Försäkringen gäller för skada på eller förlust av 
det försäkrade objektet som uppkommer genom 
temperaturstegring i frysenheten på grund av funktionsfel, 

strömavbrott eller annan plötslig och oförutsedd händelse.

7. Allmänna undantag
Försäkringsgivaren är inte ansvarig gentemot 
försäkringstagaren för skada som 

 - denne till någon del orsakat med uppsåt. Detsamma  
 gäller om den försäkrade annars måste antas ha handlat  
 eller underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar en  
 betydande risk för att skadan skulle inträffa, 

 - direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband  
 med krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, militära  
 övningar, revolution, upplopp, terrorism, uppror, atom  
 eller kärnprocess, myndighets åtgärd, beslag, strejk,  
 lockout, blockad eller liknande händelse.

 - direkt eller indirekt har sitt ursprung i eller orsakats av  
 radioaktiv strålning eller kontamination från varje form  
 av nukleärt bränsle eller deposition av sådant bränsle  
 varhelst det är, radioaktiva, explosiva och giftiga ämnen  
 eller annan form av farligt objekt som innehåller   

 radioaktiva ämnen.

8. Särskilda undantag
Ersättning lämnas inte för:

 - skada på matvaror, som vid infrysning inte varit i fullgott  
 skick eller som har lagrats under olämplig tidslängd

 - skada på matvaror som förvaras i kylskåp eller frysfack

 - skada som ersätts genom annan försäkring, dock   
 betalas då avdragen självrisk intill försäkringsbeloppet för  

 Frysförsäkringen.

9. Säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav
Frysenheten ska hanteras och underhållas i enlighet 
med tillverkarens anvisningar, aktsamhets- och 
säkerhetsföreskrifter samt i övrigt så att skada så långt som 
möjligt förhindras. Har anvisningar, säkerhetsföreskrifter 
och/eller aktsamhetskrav inte uppfyllts minskas 
ersättningen som regel med 50 %. Vid allvarlig försummelse 
minskas ersättningen kraftigt och kan till och med helt falla 

bort (nedsättning till noll).

10. Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.

11. Ersättningsbestämmelser
Ersättningsbeloppet för försäkrad egendom är högst 
2 500 kronor och gäller under hela försäkringstiden. 
En förutsättning för ersättning är att tidpunkten för 
skadan kan specificeras och att skadehändelsen kan 
beskrivas. Försäkringsvärdet ska motsvara den kostnad 
som skulle ha uppkommit om varor av samma eller lika 
ändamålsenligt slag anskaffats som nytt vid skadetillfället. 
Försäkringsgivaren inträder i försäkringstagarens rätt 
till skadestånd med anledning av skadan, i den mån 
denna omfattas av försäkringen och har ersatts av 
försäkringsgivaren. Om försäkringstagaren efter skada 
har inträffat avstår från sin rätt till ersättning av annan 
eller från återkravsrätt, begränsas försäkringsgivarens 
ersättningsskyldighet i motsvarande mån, och utgiven 

försäkringsersättning ska återbetalas till försäkringsgivaren.

12. Åtgärder vid skada
Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till 
försäkringsgivaren så snart som möjligt, dock senast tolv (12) 
månader efter det att skadan inträffade. Ersättningskravet 
skall innehålla en specificerad förteckning över skadade 
matvaror och värde före skadan. Försäkringstagaren 
är skyldig att på anmodan styrka ersättningskravet 
genom att lämna de upplysningar och underlag som är 
nödvändiga för att försäkringsgivaren ska kunna bedöma 
ersättningskravet. Vid skada har både försäkringstagaren 
och försäkringsgivaren rätt att säga upp försäkringen att 

upphöra en (1) månad efter uppsägningen.

13. Skadeanmälan
Hämta skadeanmälan på www.forsakringdirekt.com. Du kan 
också kontakta kundservice hos Försäkrign Direkt på tel  

08-520 056 50 eller kundservice@forsakringdirekt.com.
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14. Allmänna avtalsbestämmelser

14.1 Premiebetalning
Den initiala försäkringsperioden är premiefri. Därefter 
förnyas försäkringen för ytterligare försäkringsperioder 
om 12 månader åt gången om premien betalas senast 
på förfallodagen som anges i förnyelseerbjudandet. 
Utöver premien tillkommer en aviseringsavgift. 
Om förnyelsepremien inte betalas i rätt tid äger 
försäkringsgivaren rätt att säga upp försäkringen att 
upphöra 14 dagar från uppsägningen. Om betalning 
sker inom dessa 14 dagar förnyas försäkringen. Om 
försäkringstagaren betalar premien senare än 14 dagar från 
det att uppsägningen skickades anses denne ha begärt 
ny försäkring från och med dagen efter det att premien 

betalades.

14.2 Preskription
Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning 
förlorar sin rätt, om han inte väcker talan vid domstol 
mot försäkringsgivaren inom tre år från det att han fick 
kännedom om att anspråket kunde göras gällande och 
i vart fall inom tio år från det att anspråket tidigast hade 
kunnat göras gällande. Har den ersättningsberättigade 
framställt anspråket till försäkringsgivaren inom den tid som 
angetts i första stycket har han alltid sex månader på sig 
att väcka talan vid domstol mot försäkringsgivaren sedan 

försäkringsgivaren tagit slutlig ställning till ersättningsfrågan.

14.3 Dubbelförsäkring
Är intresse som är försäkrat i denna försäkring försäkrat 
även genom annan försäkring och finns i denna förbehåll 
vid dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll även i denna 

försäkring.

14.4 Tillämplig lag och behörig domstol
För försäkringsavtalet ska svensk lag gälla. Tvist angående 
avtalet skall prövas av svensk domstol. Detta gäller 
även om tvisten avser skada som inträffar utomlands. Är 
försäkringstagaren inte nöjd med lämnat beslut i samband 
med skada, kan beslutet prövas av försäkringsgivaren, 
genom att kontakta AmTrust Nordic AB, Grev Turegatan 
14, 114 46 Stockholm, tfn 08-440 38 00. Det finns även 
möjlighet att få eventuell tvist prövad av Allmänna 
reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 
08-555 017 00. Försäkringstagaren har även möjlighet att 

väcka talan mot försäkringsgivaren vid allmän domstol.

14.5 Personuppgiftslagen
Försäkringsgivaren kommer att behandla 
försäkringstagarens personuppgifter i enlighet med 
personuppgiftslagen (1998:204 (PuL)). Syftet med 
behandlingen är fullgörandet av de avtalsenliga 
åtagandena mot försäkringstagaren. Personuppgifterna 
utgör vidare underlag för marknads- och kundanalys, 
affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering, 
marknadsföring och service i övrigt. Personuppgifterna kan 
komma behandlas av andra bolag som försäkringsgivaren 
samarbetar med för utförandet av det uppdrag 
försäkringsgivaren har från försäkringstagaren. Har 
försäkringstagaren några frågor om detta går det bra 
att kontakta försäkringsgivarens personuppgiftsombud 
på personuppgiftsombud@amtrustgroup.com. Enligt 
PuL har försäkringstagaren rätt att begära information 
om- och rättelse av de personuppgifter som behandlas. 
Försäkringstagaren kan därför kostnadsfritt ta del av de 
registrerade uppgifterna en gång per år. Sådan begäran 
framställs till personuppgiftsombudet på adress som 
framgår nedan och ska vara undertecknad av den sökande. 

Önskar försäkringstagaren begära rättelse av felaktig 

personuppgift, vänligen kontakta personuppgiftsombudet. 

15. Försäkringsgivare
Försäkringsgivare för denna försäkring är AmTrust 
International Underwriters DAC. 40 Westland Row, Dublin 
2, Irland. Försäkringsgivaren representeras i Sverige av 

AmTrust Nordic AB, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm.

16. Försäkringsförmedlare
Försäkringen förmedlas av Försäkringsutveckling Sverige 
AB (nedan Fuab), org.nr. 559058-8850, Box 38044, 100 64 
Stockholm, telefon 08-520 056 00. FUAB är registrerat 
hos bolagsverket (www.bolagsverket.se / 0771-670 670) 
som en oberoende försäkringsförmedlare som förmedlar 
liv (klass 1A) samt sakförsäkring. FUAB står under tillsyn 
av Finansinspektionen (”FI”) vilken ör den myndighet som 
övervakar företagen på finansmarknaden. FI nås enklast 
via finansinspektionen@fi.se, www.fi.se eller 08-787 80 00. 
FI kan på begäran lämna upplysningar om FUAB och dess 
anställdas förmedlingsbehörighet. FUABs verksamhet 
som försäkringsförmedlare regleras främst genom lagen 
(2005:405) om försäkringsförmedling och FI:s föreskrifter och 
allmänna råd FFFS 2005:11 om försäkringsförmedling. Lagen 
om försäkringsförmedling och FI:s föreskrifter kompletterar 
varandra och syftar bl.a. till att skydda Dig som kund.

För förmedlingsuppdraget erhåller FUAB ersättning 

utgörande 48 kr av försäkringspremien. 

17. Ansvarsförsäkring
FUAB har en lagenlig ansvarsförsäkring som täcker den 
skadeståndsskyldighet som en försäkringsförmedlare 
hos FUAB kan ådra sig i samband med 
försäkringsförmedlingsverksamhet. Om du drabbats av 
skada eller ekonomisk förlust som du anser att förmedlarens 
agerande har vållat, kan du framställa krav mot FUAB eller 
rikta krav direkt mot den försäkringsgivare som nämns 
nedan. Du måste underrätta FUAB om ditt skadeståndskrav 
inom skälig tid, senast inom ett år från det att du märkt 
eller bort märka att skada uppkommit. Om underrättelse 
inte sker inom denna tid, förfaller rätten till skadestånd. 
Detsamma gäller om talan inte väcks senast inom tio år 
från förmedlingstillfället. Ansvarsförsäkringen uppfyller 
de krav på omfattning som ställs enligt lag och FI:s 
föreskrifter. Den högsta ersättning som kan betalas ut från 
ansvarsförsäkringen för en skada är för närvarande 1 250 
618 euro och den högsta ersättning som sammanlagt kan 
betalas ut under ett år är 2 501 236 euro. Försäkringsgivare 
är Argo Global SE: SE 2* via Nordeuropa Försäkring, telefon 
08-664 51 00. Försäkringsgivaren ställer på begäran ut 
försäkringscertifikat.


