
Försäkring  
Elians solcellsförsäkring 
Faktablad för försäkringsprodukt  

Företag: W.R. Berkley Insurance AG, Svensk filial, org. nr. 516410-2070, svensk 
filial av W.R. Berkley Europe AG, registrerad i Lichtenstein.  
Produkt: Trygghetsförsäkring – åldersavdrag- samt självriskeliminering i samband 
med utifrån kommande skada. 

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. 
Komplett information om produkten före och efter ingående av avtalet finns i försäkringsvillkoren och 
försäkringsbrevet.  

Vilken typ av försäkring handlar det om?  
Försäkringen är en obligatorisk gruppförsäkring, en så kallad åldersavdrag- samt självriskelimineringsförsäkring.  
Försäkringen utgör ett komplement till din villahemförsäkring eller motsvarande och ersätter den självrisk och det 
åldersavdrag du själv har att erlägga till ditt hemförsäkringsbolag i händelse av utifrån kommande skada.  
 

 Vad ingår i försäkringen?  
 

✓ Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd inifrån eller utifrån kommande fysisk skada som har till följd att det 
försäkrade objektets funktion har försämrats. 

✓ Försäkringen ersätter stöld av det försäkrade objektet. 
✓ Försäkringen ersätter den självrisk samt det åldersavdrag som görs genom den försäkrades villahemförsäkring eller 

fritidshusförsäkring i händelse av stöld.  
 

 

  Vad ingår inte i försäkringen?  
 

 Skada som uppkommit på grund av fel i konstruktion, dåligt material eller dåligt utförande som kan hänföras till 
Elians eller dess leverantör. 

 Omständigheter som var kända vid försäkringens tecknande. 
 Indirekt skada. 
 Skada som kan ersättas enligt leverantörsgaranti, garantivillkor eller reklamation. 
 Skada som kan ersättas enligt konsumentköp- eller konsumenttjänstlag. 
 Skada genom förskingring, bedrägeri eller liknande förmögenhetsbrott.  
 Reparation utförd av annan än av Elians Group AB auktoriserat serviceombud,  

såvida inte särskilt godkännande har lämnats av Arctic. 

 
 
 
         Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?  
 

 Ersättning lämnas för självrisk, dock maximalt 10 000 kr samt åldersavdrag, dock maximalt 150 000 kr.  
 

 
 
 



  Var gäller försäkringen?  
 

✓ Försäkringen gäller i Sverige.  
 
 

 Vilka är mina skyldigheter?  

• Lämna alltid korrekta uppgifter när du tecknar försäkringen. 

• Du är skyldig att betala premien, vid utebliven premie upphör försäkringen att gälla i enlighet med försäkringsvillkoren. 

• Följ alltid gällande säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav. 

• Vid händelse av stöld ska anmälan göras utan dröjsmål till hemförsäkringsbolaget och därefter till Arctic Seals AB. 
Efterfrågad dokumentation skall biläggas. 

 

 När och hur ska jag betala? 

 
Försäkringspremien ska betalas inom 30 dagar från det att försäkringsgivaren skickat ut premieavin. 
 
 

 När börjar och slutar försäkringen gälla?  
 
Försäkringen gäller från inköpsdatum under förutsättning att premien har betalats. 
Försäkringen upphör att gälla vid försäkringstidens slut. 
Försäkringen kan förlängas årsvis. 
 
 
 

 Hur kan jag säga upp avtalet?  

Du kan när som helst säga upp försäkringen till försäkringstidens slut genom att muntligen eller skriftligen kontakta  
Arctic Seals AB. 

 


