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Vad händer om du blir av med mobilen? 

 

Du tjänar på 
rätt försäkring 
Vad händer om du tappar din 
mobiltelefon i backen eller i vattnet? 
Med Telia Försäkring får du ersättning 
utan avdrag för telefonens ålder och 
med lägre självrisk. 

Vid ersättning av stöldskada får du även 
ersättning för otillåten användning.  

Smart telefon, smart försäkring 

I takt med att mobilerna blir smartare och mer 
avancerade har de också blivit dyrare. Så om du tappar 
bort din mobil, eller om den går sönder, kan det svida 
rejält i plånboken. Om den skulle bli stulen riskerar du 
dessutom att få betala tjuvens samtal och datatrafik. 

Enligt Konsumentköplagen och Köplagen får du 
ersättning bara om det var något fel på telefonen vid 
köpet. Din hemförsäkring eller företagsförsäkring 
ersätter din mobiltelefon generellt endast vid inbrott, 
rån, vattenskada i fastigheten eller brand, om du inte 
tecknat särskilt allrisktillägg. Avdrag för telefonens 
ålder och självrisk görs dock. 

Om du väljer Telia Försäkring slipper du tänka på allt 
det här. 

Telia Försäkring gör dig trygg 

När du som privatperson eller 
organisation köper en mobiltelefon 
och har ett abonnemang hos Telia 
(gäller inte kontantkort) kan du 
skydda den med Telia Försäkring. 
Försäkringen omfattar skada genom 
oväntad händelse inklusive 

stöld och förlust av mobiltelefonen. 
Den gäller utöver det som täcks av garantin eller 
Konsumentköplagen och Köplagen eller 
överenskommen garanti för företag och organisationer. 

Försäkringen kan tecknas direkt vid köpet eller senast 
inom 14 dagar mot uppvisande av kvitto och oskadad 
telefon. Telia Försäkring gäller alla märken och 
modeller, och oavsett om du beställer den på 

 

telia.se, i någon av Telias butiker eller per telefon av 
vår Support. 

Fördelarna är många jämfört med andra 
försäkringar: 

 Försäkringen täcker skador, stöld och förlust (så 
länge du vet var, hur och när det hände) 

 Högre ersättning (inget avdrag för telefonens ålder) 

 Lägre självrisk (alla priser är inklusive moms) 

– 300 kronor för mobiltelefoner med ett 

värde mellan 0 och 2 499 kronor vid 

anskaffningstillfället 

– 500 kronor för mobiltelefoner med ett värde 

mellan 2 500 och 4 499 kr vid 
anskaffningstillfället 

– 750 för iPhone samt mobiltelefoner med ett 

värde mellan 4 500 och 13 000 kr vid 

anskaffningstillfället 

 Skydd för otillåten användning upp till 2000 kronor 
per skadetillfälle (inklusive moms) 

 Snabb och enkel kontakt vid skadereglering 

 

 

http://telia.se/
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Vilka belopp gäller?  

Försäkringsersättning lämnas genom reparation 

av mobiltelefonen eller med en ny eller reparerad 

mobiltelefon med ett värde upp till 13 000 kronor. 

Skadad mobiltelefon måste lämnas till en Telia Butik 
eller en reparationsverkstad godkänd av Telia. Om 
den skadade mobiltelefonen inte kan repareras 
ersätts den. Vid stöld, förlust eller skada får du till en 
början en ny telefon med samma märke och modell. 
Därefter en telefon med motsvarande funktioner som 
mobiltelefonen hade närmast före skadans inträffade. 
I denna försäkring görs inget åldersavdrag. Kontant 

ersättning lämnas inte. I de fall där otillåten användning 
omfattas av försäkringen lämnas ersättning för maximalt 
2 000 kronor per skada för sådana kostnader. 

Hur länge gäller försäkringen?  

Försäkringen kostar ingenting under de första 
tre månaderna. Därefter förnyas den automatiskt 

månadsvis tills din mobiltelefon är 5 år, då den avslutas 

automatiskt. Försäkringen förutsätter att du har ett 

abonnemang hos Telia. 

När gäller försäkringen?  

Försäkringen gäller för drulleskador eller allriskskador, 
det vill säga en plötslig utifrån kommande skada som du 
inte kunnat förutse eller förhindra. Försäkringen gäller 
också för stöld, förlust och otillåten användning vid 
ersättningsbar stöldskada. Tidpunkt, orsak och plats för 
skada måste kunna anges. 

Du kan när som helst säga upp din försäkring med 
omedelbar verkan via telia.se/minasidor eller genom 
att sms:a STOPP FÖRSÄKRING till 4466. Se mer 
information på telia.se/teliaforsakring. 

Så här gör du vid en skada 

Gå in på telia.se/forsakring och fyll i den elektroniska 
skadeanmälan, eller kontakta närmaste Telia Butik. Om 
din telefon är stulen eller försvunnen måste du genast 
spärra abonnemanget och göra en polisanmälan.  

Försäkringsvillkor och försäkringsgivare 

Självrisk: Självrisken är 300, 500 eller 750 kronor 

per skada beroende på värdet av din försäkrade 

mobiltelefon. 

Premie: Månadspremien är 59 kronor för 
mobiltelefon med ett värde upp till 4 499 kr. 
Månadspremien är 99 kronor för iPhone samt 
övriga mobiltelefoner med ett värde mellan 4 500- 
13 000. Premien kommer efter de tre inledande 
gratismånaderna att tillkomma i din telefonräkning 
i efterskott. 

Vad täcker inte försäkringen?  

Bland annat: 

 skador som täcks av produktgarantin eller är Telias 
ansvar enligt Konsumentköplagen och Köplagen  

 slitage 
 handhavandefel  

 stöld ur lokal eller från fordon om inbrott inte kan 
styrkas 

 om telefonen försvinner utan att du kan redogöra för 
när, var eller hur. 

För fullständiga villkor, se telia.se/forsakring 

Försäkringsgivare är Chubb Insurance Company of 

Europe SE, Filial i Sverige med adress Barnhusgatan 3, 

vån 5, 111 23 Stockholm. 

Om vi inte är överens i ett skadeärende kan du vända 
dig till Chubb Insurance Company of Europe SE, 
Filial i Sverige, till försäkringsförmedlaren Willis AB 
på 

teliaforsakring@willis.com eller till allmän domstol. I det 
senare fallet vänder du dig till närmaste tingsrätt för 

mer information. Allmänna råd och tips lämnas också av 
Konsumenternas Försäkringsbyrå på telefon 08-22 58 
00. Tillämplig lag: För denna försäkring gäller, förutom 
villkor, Försäkringsavtalslagen 2005:104.  

Du har 14 dagars ångerrätt efter tecknande av 

försäkringen. Om du inte utnyttjar ångerrätten kan 

du avsluta din försäkring närhelst du vill, att genast 

upphöra. 

Chubb Insurance Company of Europe SE:s adress är 
106 Fenchurch Street, London, EC3M 5NB, United 
Kingdom. 

För fullständiga villkor, se telia.se/forsakring 

Vi bjuder 

på de första 
3 månaderna! 

Vi bjuder på försäkringen under tre månader, 
därefter betalar du 59 kr i månaden via den 
vanliga mobilfakturan (Månadspremien är 99 
kronor för iPhone samt övriga mobiltelefoner 
med ett värde mellan 4 500-13 000).  

Försäkringen har ingen bindningstidoch du 
kan säga upp den när du vill, med omedelbar 
verkan. Försäkringspremier är alltid befriade 
från moms.  
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De olika parterna och övrig information

Personuppgifter  

Willis AB åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet 

med Personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Willis AB 

behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga 

för fullgörande av våra åtaganden. Uppgifterna kan 

även användas för utvärdering, beslut om innehåll och 

utformning av försäkringar samt för marknadsanalyser. 

Uppgifterna kan lämnas till bolag som Willis AB samarbetar 

med, t ex försäkringsgivare. Uppgifterna används bl a för 

att teckna och administrera avtal samt fullgöra avtal och 

rättsliga skyldigheter. Uppgifterna används även för att 

ge en helhetsbild av försäkringen, som underlag för att 

informera om och erbjuda olika tjänster, samt för att ge god 

service i övrigt. Willis AB är personuppgiftsansvarig enligt 

PUL för sin behandling av personuppgifter enligt ovan. 

Varje registrerad har rätt att en gång per år kostnadsfritt få 

information om vilka personuppgifter om denne som 

behandlas av Willis AB genom att skriftligen kontakta Willis 

AB. Vidare har varje rätt att begära att personuppgifter som 

inte har behandlats i enlighet med bestämmelserna i PUL 

ska rättas, blockeras eller raderas. 

Information om Willis AB Nedanstående information 

lämnas i enlighet med kraven i lagen om försäkrings-

förmedling, SFS 2005:405 och Finansinspektionens 

föreskrift och allmänna råd om försäkringsförmedling (FFFS 

2005:11). 

Försäkringsförmedlare  

Denna försäkring är förmedlad av försäkringsförmedlaren 

Willis AB 

Box 7273, 103 89 Stockholm 

+46 (0)8 463 89 00 info@willis.se www.willis.se 

Willis erhåller en förmedlingsprovision på 3,7% av erlagd 

premie för förmedlingstjänster, försäkringsadministration 

och skadereglering. 

Försäkringsgivare 

Försäkringsgivare för Telia Försäkring är Chubb Insurance 

Company of Europe SE, Filial i Sverige med adress 

Barnhusgatan 3, vån 5, 111 23 Stockholm. Chubb Insurance 

Company of Europe SE:s adress är 106 Fenchurch Street, 

London, EC3M 5NB, United Kingdom. 

Willis AB är ett företag med verksamhet som lyder 

under lagen om försäkringsförmedling, SFS 2005:405. 

Tillsynsmyndighet för försäkringsförmedlingsverksamheten 

är Finansinspektionen: 

Box 7821 

103 97 Stockholm, 

+46 (0)8 787 80 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se. 

Finansinspektionen kan på begäran lämna uppgifter om 

en anställd hos Willis AB har rätt att förmedla försäkringar 

samt om den anställde har en begränsad rätt att förmedla 

endast viss slag av försäkringar, någon eller några 

 försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser. 

Willis ABs organisationsnummer är 556426-5295 och 

bolaget är registrerat hos Bolagsverket. Registreringen 

avser all slags skadeförsäkring och kan kontrolleras genom 

kontakt med Bolagsverket: 

851 81 Sundsvall, 

+46 (0)60 18 40 00 bolagsverket@bolagsverket.se www. 

bolagsverket.se 

Försäkringsförmedlingen omfattas av den 

Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada som 

Willis AB tecknat för sin verksamhet. Försäkringen gäller 

med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande 

lagstiftning. Vid detta avtals ingående gäller regler enligt 

Förordning om Försäkringsförmedling SFS2005:411 samt av 

Finansinspektionen utfärdade föreskrifter FFFS 2005:11. 

Försäkringen täcker även skador som anmäls till 

försäkringsgivaren inom tre (3) år efter det att försäkringen 

upphört. Krav skall dock framställas omgående till Willis så 

snart skadelidande fått kännedom om skadan, och senast 

6 månader från denna tidpunkt. Enligt försäkringsvillkoren 

får skadelidande rikta krav på ersättning direkt till 

försäkringsgivaren i den mån ersättning inte utgått från 

Willis. Högsta ersättning som kan betalas ut för varje skada 

är 1 250 618 Euro och 5 002 742 Euro sammanlagt för 

skador anmälda under ett försäkringsår. Försäkringsgivare 

för Willis ansvarsförsäkring för försäkringsförmedling vid 

detta försäkringsavtals ingående är: 

AIG Europe Limited, The AIG Building, 58 Fenchurch Street, 

London EC3M4AB. E-mail: jonathan.reed@aig.com, Tel: 

+44 (0)20 8680 7263, Mobile: + 44 (0)20 7736 365435. 

Enligt ovanstående lagstiftning gäller följande i fråga om 

försäkringsskador: Krav avseende ren förmögenhetsskada 

orsakad av felaktig förmedling skall framställas till Willis så 

snart skadelidande fått kännedom om skadan, dock senast 

sex (6) månader från denna tidpunkt. 

Eventuella anmärkningar och klagomål på försäkrings 

förmedlare Willis AB avseende förmedlingen av denna 

försäkring skall framföras till: 

Klagomålsansvarig,  

Willis AB Box 7273 

103 89 Stockholm Telefon: 08-463 89 00 

klagomalsansvarig@willis.com 

Willis AB kommer att hantera eventuella klagomål enligt 

en fastställd policy/rutin, innebärande att framfört 

klagomål besvaras sakligt och korrekt, registreras, 

dokumenteras och hanteras med högsta prioritet. 

Uppstår tvist kan denna prövas i allmän domstol. 

Privatpersoner kan vid en tvist även vända sig till Allmänna 

Reklamationsnämnden samt få vägledning genom kontakt 

med Konsumenternas försäkringsbyrå och den kommunala 

konsumentvägledningen. 
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Har du några frågor? Eller vill du ha mer information? 
Besök telia.se/forsakring 
eller ring Willis försäkringskundtjänst 08-463 89 50,  

Telias kundtjänst för privatpersoner 90 200 och företag 90 400  
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