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Det här dokumentet är endast en sammanställning av huvudmomenten denna försäkring täcker och dess 
undantag. Dokumentet är inte skapat för dig specifikt och dina individuella behov. Vänligen läs igenom 
fullständiga försäkringsvillkor samt all annan förköpsinformation och villkorsbeskrivning på 
www.direktoptik.se/forsakring/. 
 
Vilken typ av försäkring handlar det om? 
Denna försäkring ger dig extra trygghet om något skulle hända med din nya produkt. Du får ersättning för otursskador 
som beror på en plötslig eller oförutsedd händelse, t.ex. tapp-, rep- eller krosskador. Du får även ersättning om dina 
glasögon blir stulna eller förlorade. 
 

Vad ingår i försäkringen? 
 

 Försäkringen ersätter skada på den försäkrade 
egendomen som uppstår genom plötslig och 
oförutsedd händelse på den försäkrade egendomen. 
Försäkringen ersätter även stöld eller förlust av 
glasögonen. 
 

 I händelse av skada ersätts kostnader för 
fackmannamässig reparation av den försäkrade 
egendomen, med delar av samma typ och kvalitet. 
 

 I händelse av förlust eller stöld, ersätts den 
försäkrade egendomen med nya glasögon av samma 
typ, kvalitet och pris.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vad ingår inte i försäkringen? 
 

 Skador som beror på normalt slitage eller slitage som 
inte beror på en plötsligt oförutsedd händelse. 

 För rengöringskostnader normalt underhåll och 
justering. 

 För följdskador av något slag (såsom kroppsskador på 
grund av glasbrott, inkomstförlust på grund av att de 
försäkrade glasögonen inte kan användas på grund av 
skada, förlust eller stöld. 
 

Finns det några begränsningar av 
vad försäkringen täcker? 

!      Det utgår ingen kontantersättning. Chubb har rätt att 
avgöra om de skadade glasögonen ska repareras eller 
ersättas med ett par nya glasögon av motsvarande typ, 
kvalitet och pris, samt att utse motsvarande glasögon. 
Om priset stigit sedan inköpet får den försäkrade själv 
betala skillnaden mellan det nya priset vid skade-
tillfället och det ursprungliga försäkringsvärdet. 

 
!        Försäkringen har en självrisk. Självrisken uppgår till 

20% av glasögonens ordinarie inköpspris, dock som 
lägst 150 kr vid skada och 300kr vid stöld eller förlust. 
Självrisken har ett tak på 1500kr. 

  

Var gäller försäkringen? 
 Försäkringen gäller för dig som anges som försäkrad i försäkringsbrevet och är stadigvarande bosatt i 

Sverige. 
 Försäkringen gäller i hela världen under förutsättning att vistelse utom Sverige inte varat längre än 12 

månader.  
 

  
  

 
Glasögonförsäkring  
Faktablad för försäkringsprodukt 
Försäkringsgivare: Chubb European Group SE, filial Sverige är registrerat i Bolagsverkets näringslivsregister 
med organisationsnummer 516403-5601 och har besöksadress Birger Jarlsgatan 43, 111 45 Stockholm.  

Produkt: Glasögonförsäkring S75C-401 
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Vilka är mina skyldigheter? 
 

• Uppgifterna i ditt försäkringsbrev gäller för försäkringen, kontrollera att de stämmer och informera oss om 
något ändras. 

• Följ alltid våra aktsamhetskrav. Om du inte har följt våra aktsamhetskrav kan du få mindre eller ingen 
ersättning alls om något händer, beroende på hur din oaktsamhet har påverkat skadan. Alla aktsamhetskrav 
finns iförsäkringsvillkoren. 

• Handha produkten på sådant sätt att skada om möjligt kan undvikas. 
 

När och hur ska jag betala? 
Premien betalas i samband med köpet av glasögonen. 

 

När börjar och slutar försäkringen att gälla? 
 

Försäkringsperioden framgår av försäkringsvillkoren. Vid försäkringstidens slut upphör försäkringen att gälla. 
 

Hur kan jag säga upp avtalet? 
 

Du kan säga upp avtalet i enlighet med vad som anges i försäkringsavtalslagen genom att ta kontakt med 
återförsäljaren, i butik, per telefon eller skriftligen. 
 

 


