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Produktark 
 

 

Stasjonær Elektronikk Forsikring dekker reparasjonskostnader tilsvarende kjøpsprisen på kvitteringen. I tillegg tilbys en valgfri dekning for 

tyveri, innbrudd og ran. Forsikringen kan kjøpes i forbindelse med kjøp av gjenstanden, eller på www.trygtklikk.no senest 6 mnd etter 

kjøpstidspunktet. 

  

Ved dekningsmessig skade vil forsikringen dekke reparasjonskostnader. Ved totalskade mottar du en ny gjenstand som erstatning for din 

gamle. Maksimal erstatning er kjøpsprisen, minus eventuelle aldersfradrag. Se vilkårene for ytterligere informasjon.   

 

 

1. Hva slags forsikring kan vi tilby? 

Vi tilbyr forsikring for nye gjenstander, og gjenstander opp til 6 

mnd, forutsatt at de er uten skade. 

 

2. Gjenstander som kan forsikres: 

 

a) Stasjonær elektronikk  

TV, TV/ DVD/ Blue Ray kombinasjoner, skjermer, 

PC’er, komplette PC systemer, eksterne harddisker, 

servere, docking-stasjoner, høretelefoner, trådløse 

rutere, scannere, printere, fax-maskiner, print-/ 

scanning-/kopimaskiner (all-in-one-enheter), TV 

bokser, DVD/ Blue Ray spillere, dekodere, Blue Ray/ 

DVD brennere, prosjektorer, hi-fi systemer, radio og 

media senter, hjemmekinoanlegg, CD/disk opptakere, 

forsterkere/ mottakere, høgtalere, telefoninstallasjoner, 

fasttelefoner, telefonsvarere, spillkonsoller. 

b) Hvitevarer og husholdningsapparater 

Kjøleskap, frysere, kjøle-/fryseskap, ovner, innebygde 

ovner, elektriske og gasskomfyrer, koke- og 

varmeplater, dampovner, mikrobølgeovner, 

vaskemaskiner, tørketromler, vaske-tørketromler 

kombinasjoner, sentrifuger, oppvaskmaskiner, 

hetteventilatorer, støvsugere, handstøvsugere, 

strykejern og stasjoner, dampbørster, strykemaskiner, 

symaskiner, barbermaskiner, hårfjerningsenheter, 

ventilatorerer, klimaanlegg, varmeapparater, 

frostsikring, elektriske peiser, vannvarmere, avfukter, 

luftrensere, kjøkkenvekt, frityrgryter, brødristere, 

påleggsmaskiner, elektriske griller, blender, mikser, 

babymat-varmere, eggkoker, vakuumpakker, elektrisk 

kaffekvern, kjøkkenmaskiner, cappuccinomaskiner, 

kapselmaskiner, toastjern, popcorn-maskin, 

saftpresser, kaffemaskiner, ekspresso-maskiner, 

solarium. 

c) PC komponenter 

Forsikringen dekker individuelt innkjøpte PC 

komponenter som hovedkort, prosessorer (CPU), 

hukommelse (fx RAM), vannkjølingssystemer, 

grafikkort, harddisker, SSD, TV kort og lydkort.  

mponenter 

 

 

3. Hvilke skader dekkes? 

• Plutselig skade  

Plutselig skade på gjenstander nevnt i punkt 2 når den 

plutselige skaden medfører funksjonssvikt som gjør at 

gjenstanden ikke lenger kan anvendes til dets 

opprinnelige formål. Ved plutselig skade menes en 

skade som følge av ytre påvirkning, hvor årsak og 

virkning skjer samtidig. 

 

 

• Innbrudd 

Forsikringen dekker skade og tap av gjenstanden som 

følge av tyveri, eller forsøk på tyveri, fra låst rom i 

bygning (jf. straffelovens § 322 b)  

• Tyveri  

Forsikringen dekker skade og tap som følge av tyveri, 

inkludert tyveri fra låst bil, båt, campingvogn o.l. (jf. 

Straffelovens § 321 og 322) 

• Ran og overfall  

Forsikringen dekker skade og tap som følge av ran og 

overfall (jf. straffelovens § 327)  

 

4. Betaling av forsikringen 

Prisen for forsikringen betales umiddelbart ved kjøp av 

forsikringen. Ved manglende betaling opphører forsikringen. 

  

Prisen for forsikringen kreves inn av Simplesurance GmbH, på 

vegne av Gjensidige Forsikring ASA. 

 

5. Hvilke skader dekkes ikke? 

• Material- eller monteringsfeil 

• Slitasje 

• Kosmetiske skader 

• Skader som dekkes av garantien 

Se forsikringsvilkår for fullstendig liste over skader som ikke er 

dekket. 

 

6. Hva må du gjøre ved skade? 

Du kan melde skade hele døgnet på selskapets hjemmeside, 

www.trygtklikk.no. 

 

Ved skade skal selskapet ha en skademelding så snart som 

mulig, senest innen 1 år etter at forsikringstaker fikk kunnskap 

om de forhold som begrunner kravet. Ellers kan retten til 

erstatning falle bort. 

 

Tap av gjenstanden ved tyveri, innbrudd eller ran må 

politianmeldes umiddelbart.  

 

Skademeldingsskjema fylles ut online, skrives ut og signeres før 

innsendelse. Beskriv med dine egne ord så utfyllende som mulig 

hva som forårsaket skaden.  

 

I noen tilfeller vil den skadede gjenstanden sendes inn og andre 

ganger vil det bli reparert på stedet. Fra du har anmeldt skaden, 

har forsikringsformidleren rimelig tid til å vurdere hvilken 

reparasjonsprosedyre som er mest passende. 

 

Hvis du skal sende den skadede gjenstanden mottar du en 

forhåndsbetalt pakkseddel. 

 

Utover den skadede gjenstanden skal du også alltid sende 

standardtilbehør og signert skademeldingsskjema til 
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forsikringsformidleren eller vår representant. I begge tilfeller vil 

det ikke bli levert ut låneutstyr i reparasjonstiden. 

 

Først når skaden er godkjent av Simplesurance og egenandel er 

innbetalt, vil reparasjon påbegynnes, eller ny erstatningsenhet 

sendes. Omkostninger utover den maksimale erstatning, skal 

betales direkte til forsikringsformidleren eller vår representant. 

 

Unnlatelse av overnevnte forskrifter, kan få betydning for 

selskapets erstatningsforpliktelse, jfr. Forsikringsavtaleloven. 

  

7. Når gjelder forsikringen? 

Inngåelse av forsikringen skjer ved kjøp i en av våre 

partnerbutikker, eller via portalen www.trygtklikk.no. Betaling av 

forsikringspremien skjer ved inngåelse av forsikringsavtalen. 

 

Forsikringsbeviset angir dato for når forsikringen er gyldig. 

Forsikringspolisen mottas via e-post. Når kjøp av forsikringen 

skjer mer enn 14 dager etter kjøp av enheten, gjelder forsikringen 

først etter en venteperiode på 4 uker. Venteperioden regnes fra 

dato angitt i forsikringspolisen. 

 

Forsikringen opphører automatisk etter den avtalte 

forsikringsperiode uten behov for oppsigelse. Datoen for når 

forsikringen opphører er angitt i forsikringspolisen. 

 

Ved totalskade eller tap av gjenstanden, opphører forsikringen. 

 

8. Oppsigelse av forsikringen 

Forsikringstaker kan i forsikringstiden si opp forsikringen dersom 

forsikringsbehovet faller bort eller det foreligger andre særlige 

grunner. Forsikringstakeren skal varsle selskapet med en frist på 

minst en måned. 

 

Forsikringsformidler og forsikringsgiver kan si opp forsikringen 

ved manglende opplysninger, samt ved særlige grunner. I tillegg 

kan forsikringsformidler og forsikringsgiver si opp forsikringen 

dersom forsikringstaker går konkurs eller etter en skade, så sant 

oppsigelse er rimelig. Ved oppsigelse skal forsikringstakeren 

varsles med en frist på minst to måneder. 

 

Hvem tilbyr forsikringen? 

Forsikringsagent og forsikringsformidler: 

Simplesurance GmbH  

Am Karlsbad 16 

10785 Berlin, Germany 

www.trygtklikk.no 

support@trygtklikk.no 

 

Forsikringsformidleren er berettiget til å motta erklæringer og 

betalinger fra forsikringstakeren, og skal straks videresende disse 

til selskapet. Mottagelse hos Forsikringsformidleren er rettslig 

sidestilt med mottagelse hos selskapet. 

 

Partnerbutikk: 

Partnerbutikker er nettbutikker som tilbyr forsikring formidlet av 

Simplesurance. 

 

Forsikringsgiver: 

Gjensidige Forsikring ASA, Norge 

 

 

 

 

 

Hvem kan du kontakte? 

Ønsker du å klage over vår avgjørelse, den måten vi har 

behandlet din sak på, eller våre produkter, ønsker vi at du 

henvender deg i første omgang til Simplesurance via: 

www.trygtklikk.no 

support@trygtklikk.no 

 

Du har også anledning til å sende en skriftlig klage til 

Finansklagenemnda (FinKN): 

Finansklagenemnda  

Postboks 53, Skøyen 

0212 Oslo 

Tlf. 23 13 19 60 

www.finansklagenemnda.no 

 


