Folkpoolförsäkring
Marknadens mest
omfattande spa- och
poolförsäkring
Vid leverans av din Spa-/poolanläggning/pooltak ingick det en
allriskförsäkring.
Nu erbjuds du att förlänga denna allriskförsäkring för
kommande försäkringsperiod!
Det är en allriskförsäkring och den är således avsevärt mer
omfattande än de delar som kan tänkas ersättas av din
eventuella hem-/villahemsförsäkring. Moment som ingår i
Foolkpoolsförsäkringen är till exempel maskinförsäkring eller
inifrån kommande skada. Hur gäller skyddet för ditt SPA eller
din Pool när det plötsligt och utifrån kommande gått sönder
eller värmepumpen havererar? Vad omfattas när en älg förstört
ditt poolöverdrag och trampat igenom poolduken?

Vid skada
Skador på anläggningen anmäls direkt till:
Svedea AB
Box 3489
103 69 Stockholm
Tel: 0771 - 160 199
E-post: skadorforetag@svedea.se
OBS! Ange “Folkpoolförsäkring” och ditt försäkringsnr som står
på fakturan.

Försäkringsfrågor:
Kontakta oss på Willis Towers Watson
E-post: Mattias.satterberg@maxm.se
Telefon: 0735 270377

Försäkringsgivare:
International Insurance Company of Hannover SE,
Sverige filial, med säte i Tyskland.
Org.nr HRB 211924, genom Svedea AB.

Kontrollera gärna själv med ditt försäkringsbolag vad som
omfattas i det försäkringsskydd du redan har. Det finns
hemförsäkringar som inte innefattar pool eller spabad.

Försäkringen
Försäkringen omfattar enbart produkter försålda av
Folkpool AB.
Försäkringen är en primär objektsförsäkring, vilket innebär att
vid skada på anläggningen ska det anmälas till denna försäkring
i första hand.
Försäkringsvillkor finner du på andra sidan av detta brev.
-

Försäkringsinformation: Finns i din poolpärm.
Försäkringsbelopp: Inköpsvärdet max 1 msek.
Försäkringsbevis: Utgörs av detta dokument
ihop med bifogad faktura.
Försäkringsperiod: Framgår av bifogad faktura.

För att försäkringen ska gälla krävs att premien är till fullo
erlagd till Willis på angivet datum enligt fakturan.

Willis AB, Box 7273, 103 89 Stockholm

Observera att detta är ett erbjudande och det
föreligger således inget betalningskrav.
I samarbete med:

Villkor för folkpoolförsäkring

1.9.2 EGENDOM SOM INTE ÅTERSTÄLLS
Återställs inte den skadade egendomen inom två år, värderas skadan till skillnaden i
egendomens ekonomiska värde omedelbart före och efter skadan.

1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
Försäkringen gäller för försäkringstagaren som ägare till försäkrad egendom.

1.9.3 ÅLDERSAVDRAG
Försäkringen ska inte bereda
den försäkrade någon vinst
utan endast lämna ersättning
för liden skada, även om
försäkringsbeloppet är större,
därför sker åldersavdrag på
annars utgående ersättning
enligt tabellen till höger.
Avdrag görs på den del som
skadats, inte på kostnaden för
reparationen eller
installationen.

1.2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER
Försäkringen gäller för skada som inträffat under försäkringstiden om försäkringen varit
i kraft.
1.3 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER
Försäkringen gäller för försäkrad egendom inom Norden.
1.4 FÖRSÄKRAT INTRESSE
Försäkringen avser endast sådan skada som består i att egendomens värde minskas eller
går förlorat.
1.5 FÖRSÄKRAD EGENDOM OCH FÖRSÄKRINGSBELOPP
Försäkringen omfattar egendom och försäkringsbelopp som angetts i försäkringsbeviset
alternativt inköpsfakturan.
1.6 SJÄLVRISK
Vid varje skadetillfälle dras 1 200 kr från skadebeloppet, vid maskinskada är självrisken 2
000 kr
1.7 FÖRSÄKRADE SKADEHÄNDELSER
Försäkringen gäller för plötslig, oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad
egendom under förutsättning att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits samt att
instruktioner och hänvisningar från leverantören har följts.
UNDANTAG
Ersättning lämnas inte för skada
genom bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott
som består i förslitning, förbrukning, åldersförändring, korrosion (t ex rost eller
frätning), beläggning eller avsättning
som består i självförstörelse, t ex självsprickor, vittring, färg eller formändring
genom skadedjur eller skadeinsekter
orsakad av bearbetning, reparation eller rengöring.
på egendom som är överlämnad till annan för försäljning eller belåning
som täcks av gällande leverantörsförsäkring
som kan ersättas av konsumentköp- eller konsumenttjänstelag
orsakad av att leverantörs instruktioner och hänvisningar ej har följts
Försäkringsgivaren är inte ansvarigt gentemot försäkrad för skada som denne orsakat
genom grov vårdslöshet eller till någon del orsakat med uppsåt.
Försäkringen omfattar inte skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt
orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig,
revolution, uppror eller upplopp. Försäkringen omfattar inte skada vars uppkomst eller
omfattning har samband med atomkärnprocess, t ex kärnklyvning,
kärnsammansmältning eller radioaktivt sönderfall.
1.8 RÄDDNINGSKOSTNAD
Försäkringen gäller för utgift (räddningskostnad) för sådan åtgärd som det åligger
försäkrad att vidta enligt 1.12 Räddningsplikt för avvärjande eller begränsning av
ersättningsbar skada om åtgärden med hänsyn till omständigheterna varit skälig.
Försäkringen gäller även för försäkrad egendom som skadas, förkommer eller stjäls i
samband med skälig räddningsåtgärd.
UNDANTAG
Försäkringen gäller inte i den mån rätt till ersättning föreligger enligt lag eller särskild
författning eller på grund av annan försäkring, garanti eller annat avtal.
HÖGSTA ERSÄTTNING
Räddningskostnad betalas även om försäkringsringsbeloppet därigenom skulle
överskridas.
1.9 SKADEVÄRDERINGSREGLER
Skada på egendom värderas enligt följande regler. Skadad och oskadad egendom
värderas efter samma grunder.
1.9.1 EGENDOM SOM ÅTERSTÄLLS
Om återställande sker värderas skadan med nedanstående begränsningar till kostnaden
för att utan dröjsmål återställa egendomen på ett rationellt sätt vad beträffar metoder
och material. Återställandet måste ske senast inom två år.
Vid skadevärdering beaktas ändrade kostnader på grund av prisändring under
återställandetiden.
Merkostnad genom reparation på övertid eller genom transport på annat sätt än med
sedvanligt transportmedel beaktas inte. Den värdeminskning egendomen efter
reparation möjligen kan anses ha undergått genom skadan beaktas inte. Utökas i
samband med återställandet skadat
föremåls utrustning eller avkastningsförmåga, skall vid värderingen skälig hänsyn tas till
detta.
BEGRÄNSNINGAR
Skadan värderas till högst vad det kostar att utan dröjsmål återanskaffa likvärdig
egendom i sådant skick den hade omedelbart före skadan.

Willis AB, Box 7273, 103 89 Stockholm

Pool-/ Spa-del
Cirkulationspump

Antal år utan
åldersavdrag
3 år

Åldersavdrag per
påbörjat år därefter
10%

Värmepump

3 år

10%

Värmeväxlare

5 år

5%

Elvärmare

5 år

5%

Solfångare

5 år

5%

Poolliner

5 år

5%

Sandfilter

5 år

5%

Poolskydd

5 år

5%

1.10 ERSÄTTNINGSREGLER
Skada värderas enligt Skadevärderingsregler och ersätts enligt följande regler.
ERSÄTTNINGSREGLER I ÖVRIGT
Vid utbetalning av skadeersättning beaktas om den ersättningsberättigade är
redovisningsskyldig för mervärdeskatt.
Försäkringsgivaren har rätt att i stället för att betala kontant ersättning låta återställa
skadad egendom eller tillhandahålla annan likvärdig egendom. Försäkringsgivaren är
inte skyldigt att överta skadad egendom men äger rätt att efter värdering överta större
eller mindre del därav.
Kommer egendom, för vilken ersättning utgetts, till rätta, skall egendomen snarast
ställas till Försäkringsgivarens förfogande. Den försäkrade får dock behålla egendomen
om han utan dröjsmål återbetalar därför erhållen ersättning.
Tidpunkt för betalning av ersättning samt räntebestämmelser
Ersättning skall betalas senast en månad efter det att den försäkrade full gjort vad som
åligger honom enl. Skaderegleringsbestämmelser.
Den del av ersättningen som den försäkrade har rätt till först när försäkrad egendom
återställs eller återanskaffas, skall betalas senast en månad efter det att den försäkrade
visat att så skett.
Om polisutredning eller värdering av skiljemän avvaktas, skall ersättning betalas senast
en månad efter det att Försäkringsgivaren erhållit utredningen eller värderingen. För
den tid som utbetalningen fördröjs genom detta betalas ränta enligt Riksbankens
diskonto.
Betalas ersättning senare än vad som sagts ovan, betalas dröjsmålsränta enligt
räntelagen. Ränta betalas dock inte om den är mindre än en procent av basbeloppet.
Utöver ovan angiven ränta har försäkringstagaren inte rätt till ersättning för skada eller
förlust vid dröjsmål med utbetalning av skadeersättning.
1.11 SKADEREGLERINGSBESTÄMMELSER
ANMÄLAN OM SKADA
Skada som kan medföra ersättningskrav mot Försäkringsgivaren skall anmälas så snart
som möjligt. Dessutom skall den försäkrade vid stöld, inbrott, rån eller annat brott
snarast göra polisanmälan och insända polisintyg härom till Försäkringsgivaren.
ERSÄTTNINGSKRAV
Ersättningskrav ska framställas till försäkringsgivaren snarast efter att skadan
uppkommit och senast 10 år från det att skadan upptäcktes.
BESIKTNING AV SKADA
Försäkringsgivaren har rätt att låta besiktiga skada samt att utfärda anvisningar för
reparation och tillvarata skadad egendom innan sådana åtgärder vidtas. Om
Försäkringsgivaren meddelar anvisningar om val av reparatör eller metod för reparation
eller sanering, är den försäkrade skyldig att följa dessa. Iakttar den försäkrade inte vad
som här sagts, är Försäkringsgivarens ansvarighet begränsad till den kostnad som skulle
uppkommit om anvisningarna följts.
1.12 RÄDDNINGSPLIKT
Om skada inträffat eller kan befaras inträffa omedelbart, skall den försäkrade efter
förmåga tillse att skadan begränsas eller avvärjs och att eventuell rätt till ersättning från
tredje man bevaras.
Om Försäkringsgivaren meddelar särskilda anvisningar för detta skall den försäkrade
följa dessa.
Om annan än den försäkrade, på grund av avtal med denne, råder över möjlighet att
vidta räddningsåtgärd enligt första stycket, ansvarar den försäkrade för att avtalsparten
vidtar åtgärden
Kostnad för räddningsåtgärd enligt ovan ersätts endast om och i den utsträckning som
anges i övriga villkorsbestämmelser.
Den försäkrade är skyldig att på egen bekostnad återta, reparera, återställa, byta ut, ta
bort eller dra in levererad produkt samt följa de föreskrifter som Försäkringsgivaren
meddelar för att begränsa serieskada, oavsett kostnaderna härför.

