
 
 

Följande information ger en överblick av den ovanstående försäkringsprodukten som köpts via MediaMarkt. Detta dokument innehåller inte 
samtliga kontraktets villkor. Mer information och villkoren hittar du på www.mediamarkt.se som också kan begäras via SquareTrades 

kundtjänst 08-52 50 09 68 eller via mail: kundservice@squaretrade.se 

 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 

Denna försäkring gäller för oavsiktlig skada, stöld och mekaniska och elektriska fel hos den försäkrade produkten som beskrivet i ditt 

försäkringsintyg (i den utsträckning som inte omfattas av tillverkarens garanti eller av Konsumentköplagens regressrätt). 

 

 
Faktablad för försäkringsprodukt 

 

Produkt: MEDIAMARKT FÖRSÄKRING  MED APPLECARE SERVICES 
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 Vilka är mina skyldigheter? 

• Du måste anmäla eventuell förlust eller stöld av den försäkrade produkten till polisen och MediaMarkt, samt om tillämpligt 

blockera ditt SIM-kort. 

• Du får inte uppge osann eller vilseledande information som svar på några av de frågor som ställs när du tecknar försäkring 

eller när du ansöker om ersättning. 

• Du måste informera oss om du har en annan försäkring hos ett annat försäkringsbolag som gäller för den försäkrade 

produkten och som ger samma skydd. 

• Du måste vidta rimliga åtgärder för att förhindra skada på eller otillbörligt bemäktigande av den försäkrade produkten. 

• Om något yttrande som gjorts av dig visar sig vara felaktigt eller vilseledande kan detta påverka din försäkrings giltighet, 

eventuell ersättning som tidigare utbetalats av oss och din möjlighet att ansöka om ersättning i framtiden. 

• Du måste informera oss om eventuella mekaniska eller elektriska fel så snart som möjligt efter att du upptäcker att din 

försäkrade produkt har skadats eller utvecklat ett fel. 

• Du är ansvarig för kostnader för otillåten samtals-/datatrafik upp till 3 000 SEK då incidenten inte anmälts till 

mobiloperatören inom 24 timmar från det att den otillåtna samtals-/datatrafiken upptäcktes, eller då bevis för kostnaderna 

inte kan uppvisas. 

• Om den försäkrade produkten är en mobiltelefon eller drönare måste du betala självrisk för samtliga godkända 

ersättningsansökningar. Självrisken måste betalas innan ersättningsansökan kan behandlas. 

 

 När och hur ska jag betala? 

• Om du har en försäkring för tolv (12) månader, betalar du försäkringspremien i förskott när du köper eller beställer 

produkten i ett MediaMarkt-varuhus eller på mediamarkt.se. Om försäkringen förnyas/förlängs ett år, kommer datum för 

den senaste premiebetalningen att anges i erbjudandet. 

• Om du har en försäkring för en månad, ska premien betalas samma dag varje månad i förskott. Den första 

premiebetalningen debiteras när din beställning behandlas av MediaMarkt i butik. Efterföljande premiebetalningar kommer 

att behandlas på månadsbasis av MediaMarkt upp till en maximal försäkringsperiod av sextio (60) månader, eller till 

slutdatumet om det infaller tidigare. 

 



 

 

 


