
Vad ingår i försäkringen? 

 Fuktskada
 Tappskada
 Glasskada
 Skada på knappar
 Inre skada
 Pekskärm slutar fungera
 Ljud eller högtalarfel
 Stöld
 Förlust

 Vid godkänd skada/stöld eller förlust får du en 
utbytesmobil eller –surfplatta, som är likvärdig 
med den skadade eller stulna, inom 48 timmar 
på vardagar från det att skadeanmälan är 
komplett.

 Försäkringen täcker kostnader för otillåtet 
användande av trafik så som samtal, sms, 
mms och data i samband med godkänd stöld-
eller förlustskada med max 10.000 kr.

Så här går det till:
1. Du gör skadeanmälan online
2. Utbytesmobilen/surfplattan skickas till dig
3. Du returnerar din trasiga mobil/surfplatta 

till oss inom 5 dagar (gäller ej vid
stöld/förlust)

4. När din trasiga mobil/surfplatta är 
returnerad kontrolleras det är rätt enhet är 
inskickad och att skadan slutligt kan 
godkännas enligt returvillkoren (se 
fullständiga försäkringsvillkor).  

Vad ingår inte i försäkringen? 

 Skador, stöld eller förlust som inte påverkar
mobilens/surfplattans användande.

 Skador, stöld eller förlust som skett innan
försäkringsgivarens ansvar inträdde.

 Skador, stöld eller förlust som uppkommit
avsiktligt.

 Skador, stöld eller förlust som uppkommit då
du inte haft uppsikt över din mobil/surfplatta i
fordon, på allmän plats eller i allmän lokal.

 Tillbehör till mobilen/surfplattan.
 Förlorad information i mobilen/surfplattan.

Finns det några begränsningar av vad 
försäkringen täcker? 

! Den skadade/stulna/förlorade mobilen eller 
surfplattan måste ha använts med 
abonnemanget försäkringen är tecknad på då 
skadan/stölden/förlusten inträffade.

! Självrisk:
Första skadan inom en 18 månaders period

- Surfplatta: 500 kr
- Mobil: 750 kr 

Andra skadan inom en 18 månaders period 
- Surfplatta: 500 kr
- Mobil: 1.750 kr

Tredje skadan inom en 18 månaders period 
- Surfplatta: 500 kr
- Mobil: 2.750 kr

Försäkring Trygg48 
Faktablad för försäkringsprodukt 
Företag: AmTrust International Underwriters DAC Produkt: Allrisk 

Utvecklare av denna försäkring är AmTrust Nordic AB (organisationsnummer: 556671-5677) som i egenskap av 
generalagent representerar försäkringsgivaren AmTrust International Underwriters DAC i Irland (registreringsnummer: 
169384). Detta dokument ska endast betraktas som en sammanfattning av vad försäkringen täcker för att hjälpa dig 
fatta ett välgrundat beslut.Ytterligare information om vad försäkringen omfattar hittar du i för- och efterköpsinformation 
och den fullständiga informationen finns i försäkringsvillkoren. 
Vänligen ta dig tid att läsa det här faktabladet så att du förstår försäkringens omfattning och begränsningar samt några 
viktiga förutsättningar för försäkringens giltighet. 

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Trygg 48 är en abonnemangsförsäkring. Den följer sim-kortet som hör till Telenorabonnemanget som Trygg 48 är 
tecknat på och försäkrar den mobil/surfplatta som används tillsammans med sim-kortet.  



Var gäller försäkringen? 

 Försäkringen gäller i hela världen.

Vilka är mina skyldigheter? 

• Lämna alltid korrekta uppgifter vid tecknandet av försäkringen.
• Du är skyldig att betala premien (även under pågående skadeärende) via den månatliga fakturan från

Telenor, vid utebliven premie upphör försäkringen att gälla i enlighet med försäkringsvillkoren.
• Du ska alltid hantera din mobil/surfplatta på ett sätt så att du så långt som möjligt förhindrar att din

mobil/surfplatta skadas, förloras eller stjäls.
• Vid händelse av skada skall anmälan göras snarast, dock senast inom 12 månader från det att den

försäkrade fått kännedom om skadan.
• Lämna alltid korrekta uppgifter i skadeärenden.
• Du är skyldig att följa returvillkoren som finns angivna i försäkringsvillkoren.

När och hur ska jag betala? 

Försäkringen betalas på den ordinarie fakturan från Telenor för abonnemanget i förskott. 

När börjar och slutar försäkringen gälla? 

Försäkringen börjar gälla det datum då avtalet ingicks. Försäkringen gäller, om inte annat avtalats, månadsvis 
med automatisk förnyelse en (1) månad åt gången och kan sägas upp till upphörande utan uppsägningstid. 
Försäkringen upphör då vid slutet av försäkringsperioden. 

Hur kan jag säga upp avtalet? 

Om du som försäkringstagare önskar säga upp försäkringen sker detta enklast genom att logga in på Mitt 
Telenor alternativt genom att ta kontakt med Kundservice. Då ett abonnemang med tillhörande försäkring 
avslutas efter godkännande från operatören, avslutas även den tillhörande försäkringen. 




