IVT Försäkring Privat
Tryggheten ingår.

Nästan 40 års forskning och utveckling har gjort våra värmepumpar både tåliga och
driftssäkra. Men om olyckan ändå skulle vara framme så är det här bra att känna till:
Uppkommer skadan inom två år tar du kontakt direkt med din återförsäljare.

IVT certifierat serviceombud. Du anmäler samtidigt – utan dröjsmål – skadan till ditt
villa/hem/fritidshusförsäkringsbolag för skadereglering.

Foto: Lisa Carlsson

Har det gått två år sedan installationen tar du kontakt med din återförsäljare eller av

Mecka Reklambyrå.

Om du skulle få en skada gör du bara så här.

Därefter ska skadan omgående anmälas till

Box 2003
141 02 Huddinge
tfn 08-746 05 60
e-post: info@arctic.se
dock senast 6 månader efter det att den försäkrade fått kännedom om skadan.
Samtliga handlingar enligt Arctics försäkringsbrev ska bifogas skadeanmälan.

IVT FÖRSÄKRING

Ingår för följande värmepumpar:
IVT PremiumLine X-serien, IVT Greenline, IVT Air,

års

KOMPRESSORSFÖRSÄKRING
6 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING

IVT PremiumLine A-serien,
IVT Frånluft/ComfortZone, IVT Nordic Inverter.

Producerad enligt Svanens miljökrav: DanagårdLiTHO nr 341.196. Med reservation för eventuella tryckfel.

Arctic Seals AB

IVT är medlem i Svenska
Värmepumpföreningen (SVEP).
Medlemskapet gör att du kan
känna dig extra trygg med oss
som leverantör av din
värmepump.

Augusti 2011.

10
års
IVT FÖRSÄKRING

KOMPRESSORSFÖRSÄKRING
6 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING

IVT Värmepumpar
Box 1012
573 28 Tranås
www.ivt.se

En ny värmepump innebär
ofta en stor investering.
Det gör också att man
förväntar sig att den ska
fungera bekymmersfritt
under många år framåt.
Därför erbjuder vi alltid
10-års trygghetsförsäkring.
Med din IVT värmepump
följer nämligen alltid 10 års
försäkring på kompressorn
och 6 års trygghetsförsäkring
på värmepumpen.

Villkoren för
IVT Försäkring Privat.
Här har vi summerat villkoren i försäkringen.

En förutsättning för ersättning är att skadan har

Kompletta villkor får du när din installation

reglerats av den försäkrades villaförsäkring eller

är registrerad.

motsvarande försäkring och att avskrivning har
gjorts på det försäkrade objektet och/eller att den

Denna försäkring utgör ett komplement till din

försäkrade har erlagt självrisk.

villaförsäkring eller motsvarande och ersätter enligt
villkoret nedan den självrisk och den avskrivning

5. Allmänna undantag.

du själv har att erlägga till ditt villaförsäkringsbolag

Försäkringen gäller inte för skada där kostnaden

i händelse av en ersättningsbar så kallad maskin-

för reparation understiger gällande självrisk på den

skada på din värmepump.

försäkrades villaförsäkring eller liknande.

Kontrollera att din villaförsäkring verkligen omfattar

6. Särskilda undantag.

maskinskada på din värmepumpsanläggning.

Ersättning lämnas inte för:

Denna försäkring är endast tillämplig då villaförsäk-

- skada som kan ersättas enligt leverantörsgaranti,

ringsbolaget gjort avdrag för självrisk.

garantivillkor eller reklamation.
- skada som kan ersättas enligt konsumentköp-

Vi tar ansvar för våra värmepumpar,
även efter att vi sålt dem.

1. Vem försäkringen gäller för?
Försäkringsavtalet med försäkringsgivaren har tecknats av IVT Värmepumpar (”försäkringstagaren”).

eller konsumenttjänstlag.
- skada till följd av utifrån kommande händelser
såsom brand, vattenskada, åsknedslag etc.
- skada genom förskingring, bedrägeri eller liknande

Försäkringen gäller för den person (”den försäkrade”)

förmögenhetsbrott.

i egenskap av ursprunglig köpare och ägare till de
objekt (”objekt”) som anges i försäkringsbeviset.

7. Säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav.

Din försäkring börjar gälla i samma ögonblick som

Försäkringen kan också gälla för annan som senare

Det försäkrade objektet skall handhas i enlighet

din värmepump installerats. Försäkringen är ett

gjort ett lagligt förvärv av fastigheten där objektet är

med tillverkarens aktsamhets- och säkerhetsföre-

komplement till den del av din villa/hem/fritidshus-

monterat.

skrifter samt i övrigt så att skada eller förlust så

försäkring som rör maskinskador och gäller för dig

långt som möjligt förhindras.

som privatperson. Den täcker självrisk på max 3000

2. När gäller försäkringen?

kronor samt det avdrag för avskrivning som görs

Försäkringen träder i kraft från och med installa-

Har säkerhetsföreskrifter och/eller aktsamhetskrav

genom din villa/hem/fritidshusförsäkring.

tionsdagen angiven på försäkringsbeviset till

inte iakttagits minskas ersättningen som regel med

OBS! För juridisk person gäller andra villkor.

angiven slutdag.

ett särskilt avdrag. Vid allvarlig försummelse kan

10-års trygghetsförsäkring.

3. Var gäller försäkringen?

Försäkringen ger dig 10 års försäkring på kompressorn

Försäkringen gäller i Sverige.

ersättningen till och med helt falla bort (nedsättning till noll).
8. Ersättningsbestämmelser

(hjärtat i din värmepump) och 6 års försäkring på
värmepumpen. Försäkringen ingår i köpet av en IVT

4. Vad försäkringen gäller för?

Ersättning lämnas för självrisk, dock maximalt

värmepump, det är en trygghet som ingen annan på

Försäkringen gäller för det objekt som anges

3 000 kr och eventuell avskrivning, dock maximalt

värmepumpsmarknaden ger dig.

i försäkringsbeviset och är levererade av IVT.

100 000 kr som dragits av vid en ersättningsbar

Professionell reparation.

Försäkringen gäller vid så kallad maskinskada på

För att försäkringen ska gälla måste reparationen

det försäkrade objektet och ersätter det avdrag

utföras av en IVT-återförsäljare eller ett av IVT godkänt

för avskrivning som görs genom den försäkrades

9. Självrisk.

serviceföretag. Det innebär samtidigt att du får en

villaförsäkring eller motsvarande försäkring, samt

Försäkringen gäller utan självrisk.

professionellt utförd reparation med IVT originaldelar

den självrisk som den försäkrade har erlagt med

för bästa resultat.

anledning av sådan skada.

maskinskada på den försäkrades villaförsäkring eller
motsvarande, se punkt 4.

