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Detta blad är endast för din information om det viktigaste i innehållet i din försäkring. Komplett förkontrakts- och
kontraktsinformation om produkten tillhandahålls i andra dokument (däckförsäkring och allmänna villkor för
försäkringen). För full information, vänligen läs igenom alla dokumenten.

Vilken typ av försäkring är detta?
Detta är en däckförsäkring som skyddar dig från ekonomiska konsekvenser av skada eller totalförlust av dina nyligen inköpta däck.

Vad är försäkrat?

Vad ingår inte i försäkringen?


Stöld av det försäkrade däcket eller fordonet.

Kontakt med trottoarkanten eller olika objekt
som förorsakar skador som gör däcket
oanvändbart (t.ex. spikar, glasbitar).



Normal förslitning eller överdrivet slitage.



Skador som tredje part är betalningsskyldig för.

✓

Punkterat däck (”platt”).



Skador som förorsakats med avsikt.

✓

Vandalisering.



Tillhörande kostnader, t.ex. bogsering eller
reparationskostnader.



Kostnader för däck på samma axel om detta inte är
försäkrat eller skadat.



Skador beroende på rallykörning eller biltävlingar.



Skador på ett däck med ett mönsterdjup på mindre än
3 mm.

Vilka risker täcks?
✓

Vilka däck kan försäkras?
✓

✓
✓

Däck till personbilar, motorcyklar, varubilar och
mindre bussar upp till 7,5 ton liksom s.k. ATV
(terrängfordon).
Nya däck som köpts in hos däckåterförsäljare
online som erbjudit dig denna försäkring.
Däck för privat bruk (inte i kommersiellt syfte).

Finns det några restriktioner vad det gäller
 Skador förorsakade av trafikolycka.
försäkringsskyddet?

Vad kommer att återbetalas för?
✓

Återbetalning av kostnader för ersättning med
liknande däck.

✓

Vid icke-reparerbara skador, återbetalas
reparationskostnaderna.

!
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året och 50 % andra året efter däckköpet.

!

Ersättningen är begränsad till 300 € per däck.

Var täcker försäkringen?
✓

Försäkringen täcker incidenter inom Europa är anslutna till det så kallade gröna kort-systemet.

Vilka är mina skyldigheter?
-

Du ska rapportera ett försäkringsfall online inom 10 dagar genom att ge korrekt, komplett och sann information.

-

Om vandalisering sker, måste du rapportera detta omedelbart till polisen.

-

I händelse av försäkringsärende med däckbyte ska du köpa motsvarande ersättningsdäck hos din online-återförsäljare
där du tecknade försäkringsskyddet för däcket.

När och hur ska jag betala?
Försäkringspremien på 3,90 € för ett 12 månaderkontrakt måste betalas in omedelbart efter att du har tecknat försäkringen.
Betalning måste ske genom en av de betalningssätt som däckförsäljaren erbjuder online.

När börjar och slutar försäkringsskyddet att gälla?
Försäkringsskyddet börjar gälla på inköpsdatum för däcket som står på fakturan. Kontraktstiden är 12 månader, försäkringen
förnyas därefter automatiskt ytterligare 12 månader förutsatt att du betalar premien. Försäkringsskyddet avslutas i förtid om det
skadade däcket ersätts, förloras eller är totalskadat. Detta gäller även utan att försäkringsfall inträffat.

Hur kan jag säga upp försäkringsavtalet?
Du har också rätt att när som helst säga upp försäkringen genom att skicka ett meddelande till I-surance GmbH. Du har rätt att
ångra din däckförsäkring hos din däckförsäljare online inom 14 dagar från köpet utan att uppge några skäl.

Allmän information
I-surance GmbH
POSTADRESS: Brunnenstr. 181, 10119 Berlin, Tyskland.
i-surance är registrerad försäkringsförmedlare vid handelskammaren IHK Berlin under
nummer D-34IG-YMWJ7-22.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) utövar tillsyn över I-surance
GmbH. Finansinspektionen utövar också viss tillsyn.
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
POSTADRESS: Postfach 1253 53002 Bonn
TELEFON: 0228 / 4108 – 0
HEMSIDA: https://www.bafin.de/EN/
E-POST: poststelle@bafin.de
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vad

Du kan också få upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas
Försäkringsbyrå.
BESÖKSADRESS: Karlavägen 108
POSTADRESS: 104 51 Stockholm
TELEFON: 08 - 22 58 00, fax: 08 - 24 88 91
HEMSIDA: www.konsumenternasforsakringsbyra.se
Du kan också vända dig till Konsumentverket (Hallå Konsument).
POSTADRESS: Hallå Konsument, Box 48, 651 02 Karlstad
TELEFON: 0771 - 525 525
HEMSIDA: www.hallakonsument.se

Finansinspektionen
POSTADRESS: Box 7821, 103 97 Stockholm
TELEFON: 08-787 80 00
HEMSIDA: www.fi.se
E-POST: finansinspektionen@fi.se.
Konsumentverket

HEMSIDA: www.arn.se
Klagomål kan också skickas in till en webbplattform för oberoende tvistelösning:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vidare kan du vända dig till den kommunala konsumentvägledningen.
Du kan också vända dig till behörig domstol för att få din tvist prövad.

avser

marknadsföring

och

reklam.

Konsumentverket/KO
POSTADRESS: Box 48, 651 02 Karlstad
TELEFON: 0771 – 42 33 00
HEMSIDA: www.konsumentverket.se
E-POST: konsumentverket@konsumentverket.se.
I-surance gruppförsäkring
Denna försäkring är en frivillig gruppförsäkring som är tecknad på grundval av det
gruppavtal som träffats mellan Delticom AG, Hannover som gruppföreträdare och Great

Lakes Insurance SE, München som försäkringsgivare. Försäkringen förmedlas av Isurance GmbH, försäkringen förmedlas inte på grundval av en opartisk analys och isurance tillhandahåller inte rådgivning. I-surance GmbH agerar på uppdrag av
försäkringsföretaget.
När kan vi säga upp ditt kontakt?
Vi kan säga upp försäkringen under försäkringstiden, men bara om det finns speciella
skäl. Vid uppsägning under försäkringstiden har du rätt att få tillbaka den del av
premien som avser tiden efter upphörandet.
Hur kan jag framföra ett klagomål?
Om vår service vid något tillfälle inte skulle leva upp till dina förväntningar är du
välkommen att kontakta i-surance, antingen genom att skicka ett e-postmeddelande
till delticom@i-surance.ch eller genom att ringa vår jourtelefon på +46 200 336 819
eller genom att skicka ett brev till i-surance GmbH, Brunnenstr. 181, 10119 Berlin,
Tyskland. i-surance kommer då att anstränga sig till det yttersta för att skyndsamt
försöka lösa ditt klagomål så att du blir nöjd.
Du kan också vända dig till ARNs särskilda avdelning för försäkringsfrågor. ARN prövar ditt
ärende utan kostnad.
POSTADRESS: Box 174, 101 23 Stockholm
TELEFON: 08 - 508 860 00

Ersättning för förmedling
I-surance får provision för förmedlingen och administrationen av försäkringarna från Great
Lakes Insurance SE för de avtal som ingås. Vår ersättning baseras på förmedlade
försäkringar och beräknas som skillnaden mellan avtalad premie för kund (bruttopremie)
och Great Lakes Insurance SE skadekostnader, vinst och administrationskostnader samt
kostnader för återförsäkring (netto-premie).
Kvalificerat innehav
Vi har inget kvalificerat innehav i någon försäkringsgivare och ingen försäkringsgivare har
kvalificerat innehav i oss.
Ansvarsförsäkring
Vi har ingått ett avtal om ansvarsförsäkring med Allianz Sachversicherungs-AG:
Allianz Sachversicherungs-AG
POSTADRESS: Königinstrasse 28, 80802 München
TELEFON: +49 89 3800-0
HEMSIDA: https://www.allianz.com
E-POST: info@allianz.de
Försäkringen täcker den skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband med
försäkringsförmedlingen. Ansvarsförsäkringen täcker ett belopp om EUR 1 400 000
per skada och totalt EUR 2 800 000 för alla skador under ett år.
Om du inte mottagit någon kompensation från oss och orsakas skada eller ekonomisk
förlust som ni anser är vållad av oss har ni möjlighet att rikta krav direkt mot vårt
försäkringsbolag.
Tillämplig lag och behörig domstol
Försäkringsavtalet och de allmänna villkoren för försäkringen styrs av svensk lag.
Behörig domstol i Sverige avgör alla tvister rörande detta gruppförsäkringsavtal.

