Villkor värdebevis 2010 Ahlsell
Förtydligande av villkor värdebevis. VB0909.
(reviderad 140124)
1. Vem värdebeviset gäller för

Värdebeviset gäller för ursprunglig köpare (privatperson konsument, ej företag) av det försäkrade objektet eller för annan som
senare gjort ett lagligt förvärv av objektet. Värdebeviset gäller
inte till förmån för tredje man med säkerhetsrätt, panträtt eller
liknande i objektet. Gäller ej personalköp inom Ahlsell AB.

2. När värdebeviset gäller - Värdebevisperioden

Värdebevisperioden är 3 år och räknas från dagen efter att den
2 åriga garantin löpt ut.

3. Var Värdebeviset gäller

7. Ersättningsgrunder

Ersättning lämnas för självrisk och eventuell avskrivning som
avdragits vid ersättningsbar maskinskada enligt ordinarie villaförsäkring eller motsvarande, se pkt 4.

8. Åtgärder vid skada

Denna försäkring utgör ett komplement till din villaförsäkring eller motsvarande och ersätter enligt villkoret nedan den självrisk
och den avskrivning du själv har att erlägga till ditt villaförsäkringsbolag i händelse av en ersättningsbar så kallad maskinskada
på din värmepump. Kontrollera att din villaförsäkring verkligen
omfattar maskinskada på din värmepumps- eller kylanläggning.
Värdebeviset är tillämplig bara då villaförsäkringsbolaget har
betalat ut ersättning och dragit av självrisk.
Skada skall omgående anmälas till hemförsäkringsbolaget för
skadereglering. Därefter skall skadan snarast anmälas till:

Värdebeviset gäller i Sverige.

4. Vad värdebeviset gäller för

Värdebeviset gäller vid s.k. maskinskada på det försäkrade objektet och ersätter det avdrag för avskrivning som görs genom
försäkringstagarens villaförsäkring eller motsvarande försäkring,
på i försäkringsbeviset angivet objekt, samt den självrisk som
försäkringstagaren har erlagt med anledning av sådan skada.
Ersättningen för självrisken maximeras till 3 000 kr. Om åtgärd
för att reparera skadan är lika eller understiger självrisken ersätter Ahlsell Sverige AB den verkliga kostnaden En förutsättning
för ersättning är att skadan har reglerats av försäkringstagarens
villa- och hemförsäkring eller motsvarande försäkring och att
avskrivning har gjorts på det försäkrade objektet och/eller att
försäkringstagaren har erlagt självrisk.
Vid maskinskada som leder till utbyte av helt aggregat skall
detta ersättas med motsvarande Sanyo aggregat för att värdebeviset skall gälla. Vid utbyte till annat fabrikat än Sanyo lämnas
ingen ersättning.

5. Undantag

Ersättning lämnas inte för:
- skada till följd av slitage
- skada till följd av utifrån kommande händelser så som åsknedslag, brand, vattenskador etc
- skada eller förlust som orsakats genom grov vårdslöshet eller
uppsåt, förskingring, bedrägeri eller liknande förmögenhetsbrott,
trolöshet mot huvudman samt olovligt förfogande

Ahlsell Sverige AB
Att: Kyl (Värdebevis)
117 98 Stockholm
Fax. 0171-47 93 80
Alternativt per e-post: kcc@ahlsell.se
, dock senast 3 månader från det att skadan ersatts via villaförsäkring eller motsvarande. Märk brevet med ”Värdebevisärende”
samt bifoga nedan dokument:
1.
2.
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handlingar från försäkringsbolaget
faktura från reparationen av värmepumpen
värdebevis och igångkörningsprotokoll.
inköpskvitto/faktura.

Ange postgironummer alternativt bankgironummer eller kontonummer samt bankens namn för utbetalning av pengar. Uppge
även ert telefonnummer och e-mailadress där vi kan nå er, vid
eventuella frågor.
Till skadeanmälan skall även bifogas ett original av skaderegleringen från din villaförsäkring eller motsvarande försäkring,
där eventuellt avdrag för avskrivning samt erlagd självrisk skall
framgå.

ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER

6. Aktsamhetskrav

Det försäkrade objektet skall handhas med normal aktsamhet
så att skada så långt som möjligt förhindras. I begreppet normal
aktsamhet ligger även att följa de instruktioner som framgår av
bruksanvisning eller annan anvisning avseende underhåll och
handhavande av objektet. Har aktsamhetskravet inte iakttagits
minskas ersättningen som regel med 50 %. Vid allvarlig försummelse kan ersättningen till och med helt falla bort (nedsättning
till noll).

9 Force majeure

Ahlsell är inte ansvarigt för skada som direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelse,
invasion, inbördeskrig, terrorism, militära övningar, myteri,
revolution eller uppror, upplopp, atomkärnsreaktion, jordbävning,
vulkanutbrott, myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller
liknande händelse.

10. Återbetalning
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I den mån betalning av försäkringsersättning rätteligen inte
skulle ha skett, är den försäkrade skyldig att genast återbetala
beloppet till Ahlsell, även om denne inte varit medveten om att
betalningen varit felaktig.

11. Tillämpbar lag och behörig domstol

För försäkringsavtalet gäller svensk lag. Tvist angående avtalet
skall prövas av svensk domstol. Detta gäller även om tvisten
avser skada som inträffar utomlands.

