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Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger om Flytteforsikring. I tilfælde af skader er det de fulde forsikringsbetingelser, der er gældende.
Du finder betingelserne på www.tjm-forsikring.dk.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Flytteforsikringen omfatter skade på de flyttede genstanden og/eller skade på bygningen, som følge af flytningen til det nye forsikringssted.

Hvad dækker den?
Pludselig skade i forbindelse med flytningen.

Hvad dækker den ikke?
Flytning foretaget af professionelle
Ridser, skrammer, tilsmudsning, stænk og
spild af væsker
Skader forvoldt af dyr

Er der nogen begrænsninger af dækningen?
Skade forårsaget af forsikrede ved forsæt eller
grov uagtsomhed
Skader der er dækket af anden forsikring,
service- eller garantiordning
Glemte, forlagte eller bortkommende
genstande
Skade der skyldes forkert indpakning eller
dårlig emballage
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Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker i Danmark og Grønland, samt under rejser i udlandet (herunder Færøerne) i op til 3 måneder.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Når der sker en skade
- Anmeld skaden hurtigst muligt til os på 70 33 28 28
- Du skal straks forsøge at begrænse skadens omfang
- Du må ikke udbedre skaden og/eller fjerne beskadigede ting, før vi har godkendt det
- Tyveri, hærværk, røveri og overfald skal straks anmeldes til politiet, i det land, hvor skaden er sket

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringen kan ikke tilkøbes, men følger med, hvis du er henvist til Frida Forsikringsagentur af TJM Forsikring, og
har accepteret en ejerskifteforsikring hos Frida Forsikringsagentur.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen starter, når den er købt, og stopper efter 3 måneder, uden yderligere varsel.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
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Forsikringen kan ikke opsiges.

