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Objektsförsäkringen är till för de delar av din lösegendom som är lite mer värdefulla och behöver ett särskilt
skydd – det kan vara en kamera, en klocka, ett musikinstrument eller liknande.

Vem gäller försäkringen för?
Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller obegränsat i Norden och under de
första 45 dagarna på en resa utanför Norden. Om du är
på en längre resa och har tecknat långreseförsäkring gäller
objektsförsäkringen även under långresan, förutsatt att
objektsförsäkringen är gällande och betald.

Vad gäller försäkringen för?
Försäkringen gäller för de objekt som är angivna på försäkringsbrevet och med den angivna försäkringssumman som
högsta ersättningsbelopp.

Försäkringens giltighetstid
Din försäkring gäller under den försäkringsperiod som är
angiven på ditt försäkringsbrev (vanligtvis ett år) och förnyas genom att du betalar in premien för den nya perioden vid
denna periods slut.

Premien

Självrisk
Din självrisk framgår av försäkringsbrevet. Om du råkar
ut för en skada som drabbar flera försäkringar hos oss så
betalar du bara en självrisk.

Om vi inte är överens
Om du inte är nöjd med regleringen av din skada eller hanteringen av ditt ärende kan du få detta prövat av nedanstående nämnder och funktioner.
Kundombudsman:
Gjensidige Försäkring, Kundombudsmannen
Box 3031, 103 61 Stockholm
E-post: kundombudsmannen@gjensidige.se
Allmänna reklamationsnämnden (ARN):
Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00
www.arn.se
Konsumenternas försäkringsbyrå:
Box 24215, 104 51 Stockholm
Telefon: 0200-22 58 00
www.konsumenternas.se

Kontakta oss

08 676 97 00
Polisförbundet
c/o S&P Administration AB
Box 31
851 02 Sundsvall
forsakringar@polisforbundet.se
www.polisforbundet.se/forsakring
Vid skada, ring 08 676 97 00

Den premie du betalar för försäkringen är beroende av
ett antal faktorer, som vilken typ av föremål det rör sig om,
värdet på föremålet och hur du använder det.

Försäkringen är framtagen av Polisförbundet. Detta dokument är
endast en sammanfattning av dina försäkringsvillkor.
Fullständiga villkor kan du beställa av kundservice eller ladda ner på
www.polisforbundet.se/forsakring

Omfattning

Vardia är ett varumärke inom Gjensidige. Försäkringsgivare är
Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, organisationsnummer
516407-0384, en filial till Gjensidige Forsikring ASA, organisationsnummer 995 568 217, med huvudkontor och säte i Oslo, Norge. Den
svenska filialen har sitt huvudkontor i Stockholm.

Försäkringen ersätter
Skada på eller förlust av det försäkrade föremålet genom
plötslig och oförutsedd händelse.
Försäkringen ersätter inte
• Skada genom självsprickor, vittring, form- eller färgförändring, slitage, förbrukning, skador genom felaktig
reparation och bearbetning eller liknande skador.
• Skada orsakad av eller genom djur och insekter.

Betalskydd
Om du är fullt arbetsför och tillsvidareanställd omfattas du
automatiskt av Vardias betalskydd, som täcker kostnaden
för försäkringen om du till exempel blir ofrivilligt arbetslös
eller arbetsoförmögen.
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