Försäkringsavtal
Försäkringsvillkor
(1) Försäkring



Gällande försäkring under förvaring är det först och främst kundens egen
Hemförsäkring/borta skydd som täcker eventuella förluster under förvaringen.



Om kunden/hyrestagaren inte har någon hemförsäkring är det i andrahand Store & Save’s
försäkring som gäller men då endast vid brand, vattenskador och/eller om det har skett ett
forcerat intrång/inbrott i byggnaden. Självrisk 4000 kr per kund/enhet

Försäkringen täcker inte stöld om det inträffar i lokalen under Öppettiderna 06.00 till 22.00.
Store & Save står inte för någon försäkring om kunden inte har betalt hyran.


Som kund/hyrestagare går det att med Store & Save teckna ett extraskydd.

Store & Save`s extraskydd ersätter förlust av eller skada på förvarad egendom/ägodelar upp till ett
värde av 30 000 kronor.
Extraskyddet täcker risker såsom, stöld i samband med inbrott/intrång under öppettider, skador i
samband med blixtnedslag, explosion, flygplan, storm, jordbävning, civiluppror, strejk, upplopp.
Kostnaden för extra skyddet är 95 kr i månaden och ska vara betalt innan påbörjad hyrning
Självrisk 1000 kronor

(2) Föremål som inte omfattas av Store & Save´s försäkring eller extraskyddet


Pengar, mynt, omyntat guld och silver, överlåtelsehandlingar, obligationer, värdepapper
och liknande, djur, växter, mat.



Smycken, klockor, ädelstenar och frimärken av alla slag som tillsammans överstiger 9,000
SEK totalt (per kund och per enhet).



Begränsning om 450 SEK per flaska vin tillämpas.



Motordrivna fordon såsom motorcyklar, mopeder, bilar, gräsklippare m.m.



Avvikelser från den angivna inventarielistan

Det är upp till kunden/hyrestagaren att teckna en egen separat försäkring för egendom/ägodelar
som Store & Save inte omfattar.
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(3) Upphörande av försäkringen
Försäkringen upphör automatiskt när hyresavtalet löper ut.
I händelse av förlust och/eller skada som infaller efter det att hyresavtalet upphört, gäller kundens
egen försäkring.
Store & Save har tillåtelse att säga upp avtalet/försäkringen om kunden förvarar
egendom/ägodelar som strider mot Sveriges lagar eller mot Store & Saves egna regler för
förvarings villkor.


Det är direkt förbjudet att förvara egendom/ägodelar som strider mot Sveriges lagar,
såsom sprängämnen, vapen, tobak, narkotika eller andra ägodelar/egendom som kan skada
och/eller minska säkerheten på Store & Save.

(4) Skadedjur med mera
Som kund ansvara man för att godset som man förvarar inte innehåller några skadedjur/insekter.
Vid upptäck av skadedjur/insekter anlitar vi alltid Anticimex. Samtliga kostnader som uppkommer
i samband med sanering debiteras.
I försäkring som Store & Save erbjuder dig som kund, ingår ett skydd som täcker alla kostnader
för saneringen.
Vi rekommenderar alla att emballera sina tillhörigheter.
Vid misstanke/upptäck av ohyra i någon form, kontakta oss omedelbart på 020-22 20 22.

Jag vill teckna ett Extra Skydd för 95 kr i månaden.
JA

NEJ

Jag har läst igenom avtalet och godkänner avtalet.

Kunden/Hyrestagaren

Store & Save

________________________

________________________
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