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Viktigt att veta om villkoren för ditt
försäkringsskydd  

Detta är sammanfattning av vad din försäkring omfattar och således inte de fullständiga
försäkringsvillkoren. De fullständiga villkoren hittar du på lins hemsida www.linforsakring.se. Du har rätt
att få denna information innan du köper försäkringen och det är viktigt att du läser den. Om du råkar ut för
en skada så är det de fullständiga försäkringsvillkoren tillsammans med ditt försäkringsbrev som utgör
avtalet och således din försäkring. Villkoren innehåller fler begränsningar och aktsamhetskrav än de som
nämns i här i förköpsinformationen.

Korrekta uppgifter
Det är viktigt att uppgifterna som försäkringen baseras på är korrekta. Är uppgifterna felaktiga eller
ofullständiga kan du riskera att få minskad ersättning vid skada. Kontrollera därför att uppgifterna i ditt
försäkringsbrev är korrekta och kontakta oss snarast om något behöver ändras.

När och för vem gäller försäkringen?  
Du som för försäkringsbelopp högre än 50 000 kr har ingått avtal om gruppförsäkring direkt med Eir och
förvarar egendom i ett av SwedVault hyrd värdeförvaringsenhet som du tecknat avtal och betalat avgiften
för.

Där vi fortsättningsvis skriver ”du”, ”dig” och ”din” avser vi dig som försäkrad enligt definitionen ovan.

Vad är försäkrat?   
Försäkringen omfattar den försäkrades egendom som förvaras i ett av SwedVault hyrd förvaringsenhet i
SwedVaults försäkringslokal som du tecknat avtal och betalat avgiften för.
Med den försäkrades egendom förstås ägodelar av varje slag som tillhör den försäkrade och omfattas av
försäkringen och inte är undantagna från försäkringsskydd.
Ersättningen som maximalt kan erhållas från försäkringen för samtlig av den försäkrades egendom
begränsas till det maximala försäkringsbelopp som den försäkrade har valt när denne tecknade en frivillig
gruppförsäkring med Eir.
Om en viss typ av egendom omfattas av två kategorier gäller det lägsta av de två beloppen i tabellen
nedan.

● Totalt per skada – din valda försäkringssumma (100 000 kr eller 200 000 kr)
● Värdehandlingar – din valda försäkringssumma (100 000 kr eller 200 000 kr)
● Samlingar av frimärken, mynt och sedlar. Med samling avses samling som har ett numismatiskt/

filatelistiskt värde – din valda försäkringssumma (100 000 kr eller 200 000 kr)

Försäkringsskyddet gäller endast om betalningen av försäkringspremien och avgift för värdefacket har
mottagits på förfallodatum.

Var gäller försäkringen?   
Försäkringen gäller för skada på egendom under förvaring i ett av den försäkrade hyrd
värdeförvaringsenhet som är placerad i SwedVaults lokaler i Sverige.

Omfattning av försäkringen
Försäkringen omfattar följande skadehändelser för egendom förvarad i värdefack

● Skada till följd av brand
● Inbrott i värdeförvaringsenhet
● Skada till följd av vatten
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Viktiga begränsningar och säkerhetsföreskrifter

Vad ingår inte i försäkringen?
● skada i samband med att du utför en brottslig handling
● skada på egendom när den inte är att anse som förvarad i värdeförvaringsenhet
● mindre estetiska skador som inte innebär en bestående funktionsnedsättning

● skada som uppkommit genom förslitning, fukt, självsprickor, vittring eller åldersförändring, vare

sig skadan visar sig successivt eller plötsligt

● skada eller förlust till följd av felaktigt handhavande, bearbetning, reparation eller rengöring

● kostnad till följd av att nyckel till förvaringsenheten skadats eller förlorats

● indirekt ekonomisk förlust, affektionsvärde, immateriellt värde eller annan liknande ekonomisk

förlust

● skada på egendom

o som du enligt svensk lag inte har rätt att inneha eller använda

o egendom som du enligt Företaget inte får förvara i förvaringsenheten

Viktiga säkerhetsföreskrifter
För att få full ersättning måste du följa de säkerhetsföreskrifter som gäller för avtalet

● följa de föreskrifter som finns i lag eller som meddelas av offentlig myndighet

● handha och förvara egendomen med aktsamhet och omsorg för att så långt som möjligt förhindra

att skada eller förlust uppstår.

● nycklar till värdeförvaringsenhet får inte förvaras så de blir åtkomliga för obehöriga personer eller

på annat sätt medvetet eller omedvetet göras tillgänglig för annan än den som hyr

förvaringsenheten. Förekommer nyckel ska detta omedelbart anmälas till Företaget.

● du får inte hantera eld, levande ljus eller annan egendom som framkallar stark hetta, glöd, gnista

eller låga på sådant sätt att risk för brand uppstår. Det innebär att du inte på något sätt ska

hantera sådan egendom i samband med att du befinner dig i eller i närheten av

värdeförvaringslokalen.

● du får inte hantera vätska, ånga eller kylmedium annan egendom som kan orsaka fukt eller

vattenskada på sådant sätt att risk för skada uppstår. Det innebär som huvudregel att du inte på

något sätt ska hantera sådan egendom i samband med att du befinner dig i eller i närheten av

värdeförvaringslokalen.

Självrisk
Din grundsjälvrisk är 2 500 kr.

Skadereglering
Det är viktigt att du snarast möjligt anmäler inträffad skada. Om du vid skadereglering, genom uppsåt eller
grov vårdslöshet underlåtit att nämna eller dolt något av betydelse för rätten till ersättning och detta varit
av betydelse för rätt till ersättning kan skälig nedsättning göras med hänsyn till omständigheterna.

Betalning
Försäkringen betalas som årspremie eller månadsvis via autogiro eller kortbetalning.

Om du ångrar dig
Enligt distansavtalslagen har du rätt att ångra ditt tecknande av försäkring inom 14 dagar efter det att du
köpt en försäkring genom Eir. Om du vill utnyttja din ångerrätt kan du till exempel kontakta vår
kundservice. Har du redan hunnit betala premien får du tillbaka den med avdrag för den tid försäkringen
har varit giltig.
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Förnyelse av försäkringen
Försäkringen förnyas automatiskt om du inte har sagt upp försäkringen, om inte annat framgår av avtalet,
eller andra omständigheter som leder till att den inte ska förnyas. Om försäkringen inte betalas i tid har vi
rätt att säga upp den 14 dagar efter att en skriftlig uppsägning skickats. Betalar du försäkringen innan dess
fortsätter den att gälla.

Försäkringens giltighet
Försäkringsperioden framgår av ditt försäkringsbrev. Försäkringsperioden är 12 månader och förnyas
automatiskt genom att du betalar premien. Du har rätt att när som helst under året säga upp försäkringen.
Eir kan säga upp din försäkring om du eller annan försäkrad grovt åsidosatt era skyldigheter eller då
synnerliga skäl föreligger.

Gemensamt skadeanmälningsregister
Vi äger rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera
anmälda skador i anledning av denna försäkring. Personuppgiftsansvarig för GSR är:
Skadeanmälningsregister AB
Box 24171
104 51 Stockholm

Du kan kontrollera och läsa mer om den behandling av uppgifter som sker i registret på www.gsr.se.

Övrig information
lin Försäkring är ett varumärke under Eir Försäkring AB, som står under Finansinspektionens tillsyn. Eir
Försäkring AB står även under konsumentverkets tillsyn gällande marknadsföring och reklam. lin
Försäkring tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkringsdistribution. Eirs anställda
erhåller en fast månadslön. Vi kommunicerar både skriftligt och muntligt på svenska. Villkor tillhandahålls
på svenska. Svensk lag tillämpas på det mellan dig och oss inrättade avtalet.

Sammanfattning av integritetspolicy och klagomålshantering
lin Försäkring behandlar dina kunduppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, mer
information finner du på www.linforsakring.se. Om du som kund inte är nöjd med beslutet i ett ärende kan
du vända dig till den som handlagt ditt ärende. Det finns också möjlighet att vända sig till den
klagomålsansvarige på lin Försäkring som ser till att klagomålet hanteras. Du kontaktar denne via
klagomal@linforsakring.se.

Du kan få rådgivning i frågor som rör försäkringen eller skadereglering genom att kontakta
Konsumenternas Försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se. Du kan även vända dig till Hallå Konsument,
www.hallakonsument.se, eller den kommunala konsumentvägledningen för råd och hjälp. För
kontaktuppgifter se din kommuns hemsida. Du har som privatperson också rätt att få ärendet prövat i
Allmänna Reklamationsnämnden. Mer information finner du på www.arn.se. Slutligen har du alltid rätt att
få din sak prövad i allmän domstol. Förutsättningarna framgår av försäkringsvillkoret.

Försäkringsgivare
lin Försäkring är ett varumärke under Eir Försäkring AB. Kontaktuppgifter till försäkringsgivaren är:
Eir Försäkring AB, org.nr 550116-0617
Box 3132
103 62 Stockholm
E-post: info@eirforsakring.se
www.eirforsakring.se

Eir Försäkring AB står under Finansinspektionens tillsyn.
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Finansinspektionen
Box 7821
Besöksadress: Brunnsgatan 3
103 97 Stockholm
Telefon: 08-408 980 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Eir Försäkring AB är registrerat som försäkringsaktiebolag i Bolagsverkets näringslivsregister.
Registreringen kan kontrolleras hos Bolagsverket.

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Besöksadress: Stuvarvägen 21
Telefon: 060-18 40 00
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se

Registreringen hos Bolagsverket gäller försäkringsslaget Skadeförsäkring.
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