SÅDAN ER DU
FORSIKRET,
NÅR DU KØBER
BRILLEFORSIKRING
HOS OS

SÅ ENKELT ER DET!
Sådan gør du ved en skade
Henvend dig blot til din optiker, der vil sørge for det videre
forløb.
Du kan også kontakte Securator på telefon 70 220 730.
Her får du oplysning om, hvordan du bedst og hurtigst får
en intakt brille igen.

Dækker tyveri (politianmeldelse påkrævet)

Dækker funktionsfejl som følge af skade

Ny brille med samme stel og samme glas
ved totalskade

Dækker pludselige udefrakommende skader
herunder ridser i glas

2 års garanti på fabrikations- og materialefejl

–

–

–

–

■

Købeloven

■

■

■

■

–

Fullcare
Brilleforsikring

ER DU
GLAD FOR
DINE
BRILLER?
Med Fullcare er du
godt forsikret

■ Omfatter
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VIL DU VÆRE SIKRET
OPTIMAL BRUGSGLÆDE AF DINE
BRILLER, SÅ VÆLG
EN FULLCARE
BRILLEFORSIKRING
Fullcare Brilleforsikring dækker:
■ Pludselige udefrakommende skader herunder
ridser i glas
■ Funktionsfejl som følge af slitage
■ Ingen afskrivninger
■ Hurtig skadebehandling (foretages i butikken)
Fullcare Brilleforsikring dækker også:
■ Tyveri (tyveri skal anmeldes til politiet).
Erstatning:
■ Ny brille ved totalskade – erstattes til identisk brille,
dog maksimum til den oprindelige købspris.
Selvrisiko Fullcare Brilleforsikring:
■ 10 % af skadesbeløbet.

PRISER
Fullcare Brilleforsikring er afhængig af brillens pris og
koster fra 9,- kr. om måneden.
Forsikringen kan oprettes op til 30 dage efter køb.

I HENHOLD TIL
LOVGIVNINGEN
SKAL VI OPLYSE
FØLGENDE
■

Brillens købspris

Præmie 24 mdr.

Selvrisiko

Under 2.000 kr.

216,00 (9,-/mdr.)

10% af
skadesbeløbet

2.000 - 3.999 kr.

456,00 (19,-/mdr.)

10% af
skadesbeløbet

4.000 - 6.999 kr.

696,00 (29,-/mdr.)

10% af
skadesbeløbet

7.000 - 9.999 kr.

936,00 (39,-/mdr.)

10% af
skadesbeløbet

1.176,00 (49,-/mdr.)

10% af
skadesbeløbet

10.000 - 14.999 kr.

■

■

■

■

■

Løbetid:
■ 2 år.

■

■

■
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Betingelserne fremgår af policen.
Særlige skader, omfattet af denne forsikringsaftale,
kan være dækket af din indboforsikring. Vi skal 		
henlede opmærksomheden på indboforsikringens
selvrisiko og afskrivningsregler, som du kan se i
forsikringsbetingelser for indboforsikringen.
Forsikringens løbetid er 24 måneder fra produktets
købsdato.
Du har 14 dages fortrydelsesret for købt
FULLCARE-forsikring, derefter kan den ikke opsiges.
Dog gælder det, at både du og forsikringsselskabet
senest 30 dage efter en skade opgørelse kan opsige
forsikringen.
For FULLCARE-forsikring gælder forsikringsaftaleloven. Evt. klage over skadesafgørelse kan rettes til
Ankenævnet for Forsikring, hvor forsikringsselskabet
er tilsluttet.
FULLCARE-forsikring giver følgende dækning ud over
købelovens 2-årige reklamationsret:
■ Dækker hændelige uheld
■ Dækker ved totalskade
■ Dækker i hele verden
Optikeren modtager formidlingsprovision af
forsikringssalget. Ved henvendelse til optikeren kan
provisionens størrelse oplyses.
Forsikringen tegnes i Tryg Forsikring A/S.
Forsikringsaftalen administreres af
Securator, Nydamsvej 17, 8362 Hørning.
Telefon 70 220 730.
Alle priser er gældende 24 måneder fra købsdato.
Der sælges ikke forsikringer til personer under 18 år.
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