Grattis, din hjärtstartare omfattas av en 1-årig trygghetsförsäkring!

Som tack för att du väljer att köpa en hjärtstartare av oss och för att du är
med och bidrar till att fler liv kan räddas får du en 1-årig trygghetsförsäkring
utan kostnad.

Hur fungerar trygghetsförsäkringen?
Trygghetsförsäkringen är en allriskförsäkring som ersätter utifrån kommande skador, så som stöld,
sabotage, tappskador, åsknedslag eller om hjärtstartaren behöver återställas efter användning vid ett
hjärtstopp. Försäkringen lämnar ersättning för reparation eller en ny hjärtstartare vid totalskada. Vid
återställning ersätter försäkringen kostnaden avseende bytet av batterier och elektroder.
Eftersom du kan få ersättning, utan självrisk, behöver du inte vara orolig för att placera din
hjärtstartare på offentlig plats. Genom att göra den tillgänglig för allmänheten bidrar du till att den
kan fylla sin funktion vid skarpt läge nämligen att RÄDDA LIV! Hjärtstartare som placeras utomhus
och/eller i offentlig miljö ska förvaras i larmskåp för att försäkringen ska gälla.
Gör din trygghetsförsäkring gällande!
Gå in och registrera din hjärtstartare på www.arctic.se/hjartstartare så får du inom tre veckor ditt
försäkringsbevis samt ett klistermärke som du fäster synligt på hjärtstartaren eller larmskåpet.
Efter den 1-åriga kostnadsfria perioden kommer vår försäkringspartner att erbjuda dig att förlänga
försäkringen årsvis upp till 8 år så att du har en lång trygghet.
Åtgärder vid skada
Skadeanmälan ska göras utan dröjsmål till Arctic Seals AB, Box 2003, 141 02 Huddinge, tfn 08-746 05
60, e-post: kundtjanst@arctic.se, dock senast 12 månader efter det att den försäkrade fått
kännedom om skadan. Till skadeanmälan ska kopia av försäkringsbeviset bifogas tillsammans med
reparationsfakturan samt polisanmälan (vid stöld) eller loggrapport vid särskilda tillfällen (vid
återställning).
Frågor och villkor
Om du har några frågor om försäkringen är du välkommen att kontakta vår försäkringsförmedlare
Arctic, 08-746 05 60, foretag@arctic.se. Försäkringsbolag och försäkringsförmedlare står under
Finansinspektionens tillsyn. För fullständiga villkor se www.arctic.se/hjartstartare.
Tack för att du hjälper oss att göra tillvaron lite tryggare för dina medmänniskor

