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 WavellCare 
Dokument med oplysninger om forsikringsprodukt 
 
Selskab: Tryg Forsikring A/S, Danmark, CVR nr. 24260666 Produkt:  WavellCare 

01113-1 
 

Med dette produktark får du et overblik over dækningerne på vores forsikring. Produktarket er ikke en fuldstændig 
beskrivelse af hvad og hvordan forsikringen dækker, og det tager ikke hensyn til dine individuelle behov og 
ønsker. Det er din police (købskvittering fra Wavell) og dertilhørende forsikringsvilkår, som udgør den endelige 
aftale med os. Du kan altid læse forsikringsvilkårene for din forsikring på www.wavell.dk.  

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Forsikringen er en produktspecifik forsikring der tegnes i forbindelse med køb af et produkt hos Wavell. 
Købskvitteringen du får af Wavell i forbindelse med køb af produktet, er tillige din forsikringspolice. 

                                   

 

Hvad dækker den?  

 

Hvad dækker den ikke? 

 Gruddækning:    Udefrakommende skader som sker over tid. 

 Skade, som består af eller er en følge af 
aldersforandring, farve- eller 
formforandring, rust, mug, belægning eller 
manglende vedligeholdelse eller anden 
skade, som ikke påvirker funktionen af 
produktet, fx ridser, tilsmudsning og 
skrammer i ydre sider/ overflader.  

 Forbrugsvarer, såsom batterier, SIM-kort, 
hukommelseskort mv.  

 Indirekte skader eller økonomiske 
følgeskader. 

 Skade der skyldes computervirus eller 
softwarefejl eller manglende funktion på 
grund af en sådan fejl, samt eventuelle 
følgeskader.  

 Skader på grund af serielle fejl hos 
producenten. 

 Skader, der er dækket af en garanti- eller 
serviceordning eller af Købelovens 
reklamationsret. 

  Pludselig udefrakommende skade som sker 
uventet og pludseligt på et og samme 
tidspunkt. 

 Selvrisikodækning - ved dækningsberettiget 
skade, dækker vi den selvrisiko du har 
betalt til  din indboforsikring. 

  

 Tilvalg   

 Tilvalgsdækninger findes ikke til denne 
forsikring. 

  

    

        
   

 

Er der nogen begrænsninger af 
dækningen?    

   ! Ved grov eller alvorlig forsømmelse kan 
erstatningen helt bortfalde. 

! Erstatningen kan nedsættes eller helt 
bortfalde som følge af grov uagtsomhed. 

! Hvis sikkerhedsforskrifterne ikke 
overholdes, kan erstatningen helt eller 
delvist bortfalde. 
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Hvor er jeg dækket? 

 Forsikringen dækker, uanset hvor i verden produktet befinder sig på skadetidspunktet, dog kan 
skadebehandling og erstatning kun ske i Norden. Med Norden menes Danmark (dog ikke Grønland og 
Færøerne), Island, Norge (dog ikke Svalbard), Sverige og Finland.  

 
 

 

Hvilke forpligtelser har jeg? 

 Du skal betale præmien og du skal sikre dig, at oplysningerne i din police (købskvittering) er korrekte. 

 I tilfælde af skade skal du anmelde skaden hurtigst muligt til os.  

 Du er forpligtet til at fremskaffe og afgive de oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan afgøre, hvis skaden 
er dækket og i hvilket omfang. 

 Det forsikrede produkt skal bruges, med normal påpasselighed, så skader så vidt muligt forhindres. fx må det 
forsikrede ikke udsættes for åbenlys risiko for skade.  

 Hvis forsikringen fortsat gælder, skal oprindelig ejer af produktet informere Tryg at produktet har skiftet ejer 
og hvem den nye ejer er.  

 Du skal følge anvisninger for korrekt brug, af det forsikrede produkt. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Forsikringen skal betales forud og senest ved levering af produktet og prisen er fastsat efter vores gældende tarif 
og betales på den måde du aftaler med Wavell.  

 
 

 

Hvornår går dækningen fra og til? 

Forsikringen gælder fra købsdato, og i den tid der er angivet på købskvitteringen (forsikringsbeviset) eller hvis der 
ydes totalskadeerstatning. 

 
 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Du kan opsige din forsikring ved at give besked til Tryg pr. e-mail til affinity@tryg.dk eller pr. telefon 70 22 07 30. 
I din e-mail skal du angive dit købskvitteringsnummer fra forhandleren, dit navn og at du vil opsige forsikringen. 
Desuden har du, efter enhver anmeldt skade, ret til skriftligt at opsige forsikringen i indtil 1. måned efter 
erstatningens betaling eller efter afvisning af skaden med 14. dages varsel. 

 
 
 
                               

 


