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 Företag: Moderna Försäkringar, org. nr 516403–8662 ,                                        Produkt: D ahl Medical hjärtstartarförsäkring  
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Detta produktfaktablad ger en kortfattad beskrivning av försäkringen. Produktfaktabladet är inte en fullständig beskrivning av vad 
försäkringen täcker och inte täcker. Det är förköpsinformationen tillsammans med de fullständiga försäkringsvillkoren som utgör avtalet 
mellan oss. På, www.dahlmedical.com, kan du alltid se villkoren för din försäkring. 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 

Hjärtstartarförsäkringen är en produktspecifik försäkring som tecknas i samband med köp vid köp av hjärtstartare från Dahl Medical 
eller Dahl Medicals återförsäljare.  

Försäkringen gäller utan självrisk och skyddar vid plötsliga skador, stöld, vandalism och förlust. Det kvitto/faktura som du får vid köpet 
av hjärtstartaren är tillika ditt försäkringsbevis.  

 

Vad ingår i försäkringen? 
 
Grundskydd 
 Skada som innebär bristande funktion och som 
        uppstått genom en plötslig, oförutsedd och 
        utifrån kommande händelse. 
 
 Skada som innebär bristande funktion och som 
        uppstått genom ett plötsligt, oförutsett inre 
        haveri som inte kan ersättas enligt 
        produktgaranti eller faller under säljarens 
        felansvar enligt Konsumentköplagen. 
 
 Vid stöld, vandalism och förlust. 

 
 
 

Tillval 
Inga tillval finns tillgängliga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vad ingår inte i försäkringen? 
 

 Skador på hjärtstartare som används 
     professionellt eller på liknande sätt. 
 Skada som består i eller är en följd av slitage, 
     förbrukning, onormalt brukande, hand- 
     havandefel, felaktig installation, åldersför- 
     ändring, färg- eller formförändring, beläggning 
     eller försummat underhåll, eller annan skada  
     som inte påverkar funktionen hos produkten 
     t.ex. repor i höljet som klassas som så kallade 
     skönhetsfel. 
 Skador som orsakats av den försäkrade 
     produkten, så kallade följdskador.  
 Kostnad för underhåll, justering, modifiering  

            eller service samt skada som har samband med
            sådan åtgärd. 

          

 

 

 

Finns det några begräsningar av vad 
försäkringen täcker? 

 

! Om du vid skadereglering, genom uppsåt eller 
grov vårdslöshet, underlåtit att nämna eller dolt 
något av betydelse för rätten till ersättning kan 
skälig nedsättning göras med hänsyn till 
omständigheterna. 

! Om du efter inträffad skada avstår din rätt till 
ersättning av annan enligt kontrakt, garanti 
eller liknande eller avstår från återkravsrätt, 
begränsas Dahl Medicals ersättningsskyldighet 
i motsvarande mån och utgiven försäkrings-
ersättning ska återbetalas till Dahl Medical 

      eller Dahl Medicals återförsäljare. 

! Försäkringen kan förnyas upp till 8 år från 
räknat från leveransdatumet. 
Försäkringen gäller inte om hjärtstartaren 
placeras på en tåg-eller tunnelbanestation eller 
busstation/bussterminal. 
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Var gäller försäkringen? 
 
 Försäkringen gäller i Sverige, dock gäller försäkringen inte om hjärtstartaren placeras på  
       en tåg-eller tunnelbanestation eller busstation/bussterminal. 

 

 

Vilka är mina skyldigheter? 
 

•••• Du ska betala premien och kontrollera att upplysningarna om produkten på ditt kvitto/faktura är korrekta. 
•••• Om skada inträffar ska du kontakta oss omgående. 
•••• Du har skyldighet att tillhandahålla och lämna de upplysningar som är nödvändiga för att Dahl Medical ska  
    kunna besluta om din skada ska omfattas av försäkringen.  
•••• Produkten ska du hantera med normal aktsamhet så att skada, så långt som möjligt, förhindras. 
•••• Du ska följa Dahl Medicals anvisningar för korrekt användande och montering av produkten. 

 

 

När och hur ska jag betala? 
 

Försäkringen köps och i samband med att du köper en hjärtstartarprodukt, och du betalar försäkringen på det sätt som 
anges i betalningsvillkoren.  

 

 

När börjar och slutar försäkringen att gälla? 
 

•••• Försäkringen gäller för ett år åt gången från och med leveransdatumet, det vill säga det datum du mottagit produkten.  
  

•••• Försäkringen kan förnyas årligen i upp till 8 år efter produktens leveransdatum. Förnyelse sker när du  
    betalar förnyelseavin. Om förnyelseavin inte betalas upphör försäkringen att gälla vid försäkringsperiodens slut. 

 

 

Hur kan jag säga upp avtalet? 
 

•••• Vill du säga upp försäkringen till försäkringstidens utgång, får du göra detta när som helst dessförinnan. Du får  
säga upp försäkringen att upphöra med omedelbar verkan, om försäkringsbehovet faller bort eller om det inträffar 
en annan liknande omständighet. Uppsägning sker direkt till Dahl Medical eller Dahl Medicals återförsäljare  
som återbetalar resterande premie. Du kan säga upp försäkringen genom att sända ett mejl till  
info@dahlmedical.com eller ringa 08 – 715 08 00. I ditt mejl ska du ange ditt kvitto/fakturanummer, namn,  
evt. företag samt skriva att du vill säga upp din försäkring. 

 
•••• Under försäkringstiden får Dahl Medical eller Moderna Försäkringar säga upp försäkringen att upphöra under 

försäkringstiden, om du grovt har åsidosatt dina förpliktelser mot Dahl Medical eller Moderna Försäkringar eller om 
det finns andra synnerliga skäl. Uppsägningen blir gällande 14 dagar efter den dag då vi avsänt skriftligt 
meddelande till dig om uppsägningen 

. 

 

Gäller från 1. augusti 2020 


