
Vad händer om du tappar din mobiltelefon i backen eller i vattnet?  
Med Telia Förs äkring får du ersättning utan avdrag för telefonens ålder och med lägre 
självrisk. Vid ersättning av stöldskada får du även ersättning för otillåten användning.

TELIA FÖRSÄKRING  
DU TJÄNAR PÅ RÄTT FÖRSÄKRING

FÖRSÄKRING TÄCKER TILL EXEMPEL FÖRSÄKRING TÄCKER TILL EXEMPEL INTE

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 en 
stegrande självrisk är också något som vanligtvis gäller 
för hemförsäkring eller företagsförsäkring. Om du väljer 
Telia Försäkring slipper du tänka på allt det här.

Olyckshändelse

Stöld, inbrott och överfall

Förlust

Fukt- och vattenskador

Brand, blixt, överspänning och åska (t.ex. om din telefon ligger på  
laddning när blixten slår ner)

Slitage och ålderskador

Fel som uppstår på grund av felaktigt användande

Om du själv försöker laga mobilen

Garantiåtaganden och säljarens ansvar enligt köplagen

Stöld ur olåst bil eller olåst lokal
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Telia Försäkring administreras av försäkringsmäklaren Willis AB, som också administrerar 
skadeanmälningar på uppdrag av försäkringsgivaren Chubb European Group Limited 

Willis AB

Box 7273 103 89 Stockholm 08-463 89 50 
teliaforsakring@willis.com

Chubb European Group Limited  
filial Sverige

Birger Jarlsgatan 43 
Box 868  101 37 Stockholm

Chubb European Group Limited

100 Leadenhall Street London EC3A 3BP  
United Kingdom

Försäkringsvillkor och försäkringsgivare
Hur länge gäller försäkringen? 
Försäkringen kostar ingenting under de första tre 
månaderna. Därefter förnyas den automatiskt månadsvis 
tills din försäkring är 5 år, då den avslutas automatiskt. 
Försäkringen förutsätter att du har ett abonnemang  
hos Telia.

Du kan när som helst säga upp din försäkring med 
omedelbar verkan via telia.se/mitttelia, telia.se/mybusiness 
för företag eller genom att sms:a FÖRSÄKRING AV till 
4466. Se mer information på telia.se/forsakring.  
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 mobiltelefonen, och 
därefter göra en polisanmälan.

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 bindningstid och du kan 
säga upp den när du vill, med omedelbar verkan. 
Försäkringspremier är alltid befriade från moms.

TELIA FÖRSÄKRING  
DU TJÄNAR PÅ RÄTT FÖRSÄKRING

För fullständiga villkor,  
se telia.se/forsakring

SJÄLVRISK OCH MÅNADSPREMIE 
Mobiltelefon (inkl moms) Självrisk Månadskostnad

iPhone 750 kr 99 kr

Mobil värd 0-2 499 kr 300 kr 59 kr

Mobil värd 2 500-4 499 kr 500 kr 59 kr

Mobil värd 4 500-13 000 kr 750 kr 99 kr

Skydd för otillåten användning upp till 2 000 kr per skadetillfälle (inklusive moms)


