InHome-försäkring
Gruppförsäkring
Förköpsinformation, Version 1
Vem gäller försäkringen för?
Försäkringen gäller för dig som ägare till
Glue Smart Lock.
Egendomsförsäkring
Egendomsförsäkringen omfattar skada på
eller förlust av lösöre i bostad tillhörande dig.
Vid vilka skadetyper skyddar försäkringen?
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller plötslig och oförutsedd förlust av försäkrad egendom
(Allriskförsäkring).
Hur stor blir ersättningen?
Högsta ersättning vid varje skadetillfälle är
100 000 kronor.
Ersättningens storlek avgörs bland annat
av vad som skadats. Avdrag sker på grund av
ålder och skick.

LF 11139 utg 00 Sitrus 211374 2017-04

Begränsningar
Försäkringen gäller inte för skada orsakad av
bearbetning, reparation, eller rengöring som
utförts av näringsidkare. Gäller inte för skada
som uppstått genom grov skadegörelse eller
med uppsåt av leverantör.

Vid stöld gäller försäkringen om tidpunkten
för brottet kan preciseras och om rimliga
säkerhetsåtgärder har vidtagits med hänsyn
till egendomens värde och stöldbegärlighet
samt förhållandena i övrigt.

Det innebär att bolaget får reda på om
du tidigare anmält någon skada hos annat
försäkringsbolag.
Personuppgiftsansvarig för GSR är
GSR AB, Box 24171, 104 51 Stockholm.

Självrisk
En del av skadekostnaden får du stå för själv,
det är den kostnaden som kallas självrisk.
Men denna försäkring gäller utan självrisk.

Om vi inte kommer överens
Om du inte är nöjd med ett beslut eller
hanteringen av ett ärende är vi naturligtvis
beredda att ompröva ärendet. Kontakta
i första hand den handläggare som haft
ansvar för ditt ärende eller vår klagomålsansvarige/kundombudsman.

Självriskbefrielseförsäkring
Självriskbefrielseförsäkringen gäller för den
självrisk du får vid nyttjande av din hemförsäkring vid ersättningsbar skada som samtidigt uppstår med skada enligt InHome-försäkringen.
Skaderegistrering
För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som baseras på oriktiga
uppgifter använder sig bolaget också av ett
för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Registret innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift
om vem som begärt ersättning och används
endast i samband med skadereglering.

Bra att veta
För att du som försäkringstagare ska
få en bra och tydlig information om
innehållet i och omfattningen av din
försäkring, har vi markerat med en
pil framför text som innehåller extra
viktig information för dig.
I din försäkring kan finnas vissa
begränsningar i försäkringsskyddet.

Gäller från 2017-04-01
lansforsakringar.se/stockholm

Villkor InHome-försäkring
IH01 Gäller från 2017-04-01

A. Egendomsförsäkring
Försäkringen gäller för de kunder till Glues som införskaffat och
monterat ett Glue Smart Lock samt är ägare till försäkrad egendom
(nedan Kund eller Kunder). Avtalet ingås av Glue.

Försäkringen gäller inte för skada som
• är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet
eller som kan avhjälpas genom normal service och justering
• har sina orsaker i sådana omständigheter att den försäkrade borde
ha insett att skada med stor sannolikhet skulle komma att inträffa.

02. När försäkringen gäller

41. Skadevärderingsregler

Försäkringen gäller för skada som inträffat under den tid försäkringen
är i kraft.
Försäkringen gäller under ett år. Försäkringsfall kan endast inträffa
från det att leverantören har kommit in i bostaden och tills leverantören
har lämnat bostaden.

Skada på egendom värderas till skillnaden mellan egendomens dagsvärde
omedelbart före och efter skadan.
Det åligger den försäkrade att styrka att skada/stöld har inträffat samt
även styrka värdet av den skadade eller förlorade egendomen. Om skadad
egendom bedöms kunna repareras ska den försäkrade invänta anvisningar
från försäkringsgivaren innan reparation påbörjas. Ersättning för skadad
egendom kan dock aldrig bli högre än egendomens värde omedelbart före
skadans inträffande. Försäkringsgivaren äger alltid rätt att företa besiktning av den skadade egendomen och att besluta om skadat föremål skall
repareras, återanskaffas eller om ersättning skall lämnas kontant.

01. Vem försäkringen gäller för

Anmärkning
Med leverantör avses näringsidkare som, med vilken Glue vid var tid,
har träffat avtal om att utföra sådan tjänster som bud, vilka medför att
leverantören måste lämnas tillträde till Kundens hem samt till vilken
Kunden delat ut tillfällig access.

03. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller i bostad tillhörande Kund.

06. Försäkrad egendom
06.1 Allriskförsäkring – lösöre

42. Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.

43. Skadeersättningsregler
43.1 Högsta ersättning
Ersättning vid varje skadetillfälle är begränsad till högst 100 000 kronor.

Försäkringen gäller för skada på eller förlust av lösöre i bostad
tillhörande Kund.

43.2 Efterskydd och fortsättningsförsäkring

6.2.1 Undantag

För denna försäkring gäller inte rätt till efterskydd eller fortsättningsförsäkring.

Försäkringen gäller inte för skada
• betingad av bearbetning, reparation, eller rengöring som utförts
av näringsidkare
• som uppstått genom grov skadegörelse eller med uppsåt.

Självriskbefrielseförsäkring

07. Försäkringsform

Försäkringen gäller för Kund.

Försäkringen gäller som förstariskförsäkring.

19. Allriskförsäkring – vad försäkringen gäller för
19.1 Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller
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19.2.2 Undantagna skadetyper

plötslig och oförutsedd förlust av försäkrad egendom.
Vid stöld gäller försäkringen om tidpunkten för brottet kan preciseras
och om rimliga säkerhetsåtgärder har vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samt förhållandena i övrigt.

01. Vem försäkringen gäller för
11. Vad försäkringen gäller för
11.1 Försäkringen gäller för den självrisk Kund får vid nyttjande av egen
gällande hemförsäkring vid ersättningsbar skada som samtidigt uppstår
med skada enligt detta villkor.

43.2.2 Högsta ersättning
Ersättning lämnas för ett belopp som motsvarar hemförsäkringens
självrisk.

19.2 Undantag
19.2.1 Undantagna skadehändelser
Försäkringen gäller inte för skada eller förlust genom bedrägeri,
förskingring eller liknande förmögenhetsbrott.
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