
Allrisk 
forsikring

Forsikring?

Hvad dækker 
Allrisk forsikring?

Allrisk forsikring sikrer dig, at dit nye produkt kommer til 

at fungere, eller blive ombyttet efter nedbrud - helt uden 

udgifter for dig. 

Allrisk dækker: 
• Funktionsfejl - indefra kommende skader, som er 

elektriske eller mekaniske nedbrud efter udløb af den 

1-årige reklamationsperiode. 

• Hændelige uheld - uforudsete udefrakommende 

hændelser. 

• Rensning - når rensning kan afhjælpe en opstået fejl. 

• Slitage - når en opstået fejl skyldes at dele af produktet 

er slidt. 

Allrisk dækker ikke:
• Tyveri og bortkomst

• Brand

• Følgeskader

• Kosmetiske skader (buler og ridser) der ikke påvirker 

produktets anvendelighed.

Med en Allrisk forsikring har du ingen selvrisiko, når en 

skade erstattes, og der afskrives ikke på erstatningsvær-

dien i dækningsperioden. 

 

Hvorfor 
Allrisk forsikring?

Når du anskaffer et helt nyt produkt, er en forsikring nok ikke 

den første tanke, der falder dig ind, men uheld og skader 

sker langt oftere, end du tror. 

Allrisk forsikring er et tilbud om en ekstra tryghed, vi tilbyder 

dig, når du køber et nyt produkt. Den sikrer dig mod ube-

hagelige og uforudsete udgifter til reparation, hvis det skulle 

gå i stykker som følge af uheld eller et mekanisk/elektrisk 

nedbrud efter udløb af den 1-årige reklamationsperiode. 

Når du køber et nyt produkt, vil det altid være høj kvalitet. 

Men trods dette, ser vi ofte, at der opstår hændelige uheld, 

som selv den bedste kvalitet ikke klarer.  Det kan være 

uheld forårsaget af børn, dyr eller du kan selv komme til, at 

tabe dit produkt eller spilde væske i det.

Står dit produkt af midt i det hele, fordi dele i det er slidt op, 

dækker Allrisk forsikring også udgifterne.

De fleste handler er, som udgangspunkt, omfattet af 

købelovens reklamationbestemmelser i 1 år, denne dækker 

dog kun funktionsfejl. Ud over at Allrisk dækker dit produkt 

mod hændelige uheld fra den første dag, udvider den også 

dækning af funktionsfejl i hele Allrisk løbetid.

Løbetiden for Allrisk er op til 3 år afhængigt, af hvilken 

varegruppe du vælger, alt efter dit behov.

Allrisk sørger for, at du kan føle dig tryg i mange år fremover, 

og glæde dig over dit nye produkt – uden ubehagelige 

overraskelser i form af store reparationsregninger. 

Hvem har glæde af en Allrisk forsikring?  
Det har du – hver gang uheldet er ude, da du ingen udgifter 

har til reparationer i op til 3 år.

Vi sikrer, at dit produkt enten bliver repareret eller ombyttet 

til nyt - helt uden besvær og udgifter for dig. 

Det er da tryghed..... 
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Det med småt
I henhold til lovgivningen skal vi oplyse følgende:

1. Denne forhandler har indgået aftale med Danrisk 

Forsikringsagentur  CVR-nr.: 33 95 31 94 om formidling af 

tillægsforsikringer.

2. Dækningsomfanget for Allrisk forsikring fremgår af 

betingelserne, som du får udleveret sammen med din 

købsnota. Betingelserne udleveres naturligvis også gerne 

på forespørgsel. 

3. Funktionsfejl omfattet af denne forsikringsaftale, kan 

være dækket af din eventuelle indboforsikring. Vi skal 

dog henlede opmærksomheden på indboforsikringens 

selvrisiko og afskrivningsregler, som du kan se i dine

forsikringsbetingelser for indboforsikringen. Uanset om din 

evt. indboforsikring dækker disse funktionsfejl, vil du kunne 

opnå erstatning fra Byt til Nyt uden selvrisiko og uden 

reduktion af erstatningsbeløbet.

4.. Forsikringens løbetid er afhængig af varegrupperne, 

som fremgår af betingelserne og udregnes fra produktets 

købsdato. 

5. Ved tegning af Allrisk har forsikringstager en fortrydelseret 

på 14 dage. Forsikringstager og forsikringsselskabet kan 

senest 14 dage efter en skadeafgørelse, opsige forskringen 

til næstkommende 1. i måneden. 

Såfremt forsikringen opsiges i policeperioden, refunderes 

betalt præmie forholdsmæssigt for den resterende 

periode, fratrukket et administrationsgebyr. 

6. For Allrisk gælder forsikringsaftaleloven. 

7. Skader skal anmeldes til Danrisk Forsikringsagentur på tlf. 

75 24 1 24 1 eller online på www.elektronik-forsikring.dk

8. Klager over denne forsikring kan rettes til Ankenævnet for 

forsikring, hvor forsikringsselskabet er tilsluttet.

9. Forhandleren modtager formidlingsprovision af 

forsikringssalget. Ved forespørgsel hos forhandleren 

kan provisionens størrelse oplyses.

Det handler om at være tryg...

Fordi ikke alt 
går som planlagt...
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