
Allriskförsäkring

Tele2s Trygghetsavtal är en allriskförsäkring som 
gäller då försäkringstagarens mobilenhet eller 
surfplatta skadas, förloras eller stjäls på grund av en 
plötslig och oförutsedd händelse. Försäkringen ger 
också skydd om enheten går sönder mekaniskt eller 
elektroniskt utanför tillverkarens garantiperiod på 
grund av en plötslig och oförutsedd händelse. 

Försäkringsperiod

Försäkringens första period är en (1) månad och 
framgår av inköpskvittot. Försäkringen förnyas 
därefter automatiskt med en (1) månad åt gången 
tills det sägs upp.

Uppsägningstid en (1) månad. Försäkringen gäller 
maximalt 60 månader från ikraftträdandet. Därefter 

upphör försäkringen automatiskt att gälla.

Försäkringsbelopp per skada 

Den maximala ersättningen motsvarar den 
försäkrade enhetens ursprungliga inköpspris. Om 
försäkringstagaren är ett momsredovisningsskyldigt 
företag innebär detta inköpspris exklusive moms.

Självrisk

Pris på försäkring

Mobilenhet
69 kr
0–2999

99 kr
3000–5999

Skada Förlust Skada Förlust

Grundsjälvrisk 350 700 550 1 100

Pris på försäkring

Mobilenhet
129 kr

6000–11 999
129 kr

12 000–18 999

Skada Förlust Skada Förlust

Grundsjälvrisk 750 1 500 1 400 2 800

Pris på försäkring

Surfplatta
99 kr

Oavsett inköpspris

Skada Förlust

Grundsjälvrisk 550 1 100

Självrisken för varje ersättningsbar skada baseras på 
antalet skador som försäkringstagaren haft under 
vid var tid rullande 18-månadersperiod samt om 
det är en skada eller en stöld/förlust. Vid ytterligare 
skador ökar självrisken med 1 grundsjälvrisk per 
skada. Maximalt antal skador under en rullande 
18-månadersperiod som är ersättningsbara är 3. 

Exempel: Kund har en försäkring på 99 kr/mån och 
har redan tidigare anmält en skada. Vid skada 2 
kommer självrisken att bli 550 + 550 (1100 kr). Vid 
skada 3 kommer självrisken att bli 550+550+550 

(1 650 kr).

Viktiga begränsningar

Tele2s Trygghetsavtal ersätter inte:
–  skador som kan ersättas via garanti eller som 

säljare ansvarar för genom konsumentköp-
lagen.

–  stöld eller förlust om objektet lämnats utan 
tillsyn i fordon, i allmän lokal eller på allmän 
plats som till exempel restaurang, skola eller 
badplats

–  stölder eller förluster där försäkringstagaren 
inte kan redogöra för tid, plats eller händel-
seförlopp

Väsentliga rättigheter och skyldigheter

Du måste vara normalt aktsam och följa 
säkerhetsföreskrifter, annars kan ersättningen 
reduceras eller helt bortfalla.

Försäkringens fullständiga omfattning och be-

gränsningar redovisas som bilaga till detta avtal
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