
Mobiltelefon, pc og tablet

Er uheldet ude?  
Kom hurtigt i gang igen med en  
Ready All-Risk Forsikring

Forsikring



Forsikringen udbydes i samarbejde med 3 Step IT A/S og forsikringsagenturet AffiNordic ApS. Forsikringsgiver er AIG Europa 
S.A. Se aktuelle betingelser hos TDC Erhvervscenter eller tdcerhvervscenter.dk

En mobiltelefon, tablet eller bærbar pc er tit en stor investering. Og de er  
svære at undvære, hvis de bliver skadet. Med en Ready All-Risk Forsikring  
er du dækket godt ind og kommer hurtigt videre. 

Et uheld sker altid, når man har mest travlt og mindst venter det. En smadret  
skærm eller en væskeskade sætter en stopper for alt det, du bruger din enhed til  
– og forude venter der en stor regning, hvis ikke forsikringen er på plads.  

Indhold og dækning
•  All-Risk kan købes til bærbar- og stationær pc, tablet, mobil og tilbehør 
•  Dækker indbrudstyveri, ran, væskeskade, brand og hændelige uheld som fx tab  

af telefon med en smadret skærm til følge
•  Forsikringen dækker i hele verden
•  Forsikringen følger enheden, så du kan sælge den videre inkl. All-Risk
•  Du kan tilkøbe udvidet garanti på 2 og 3 år og der er mulighed for lånetelefon under 

reparation 

Sådan får du hjælp
Ready All-Risk Forsikring varetages af Care1, som har landsdækkende service og 
butikker. Skader anmelder du på selvbetjeningsportalen, hvor du kan følge processen. 
Du modtager et reparations nummer og vil efterfølgende blive kontaktet af en med-
arbejder fra Call centeret. Det vurderes om fejlen kan løses via telefonen eller om fejlen 
kræver, at enheden skal repareres. Kræver fejlen reparation, vejleder call centeret 
medarbejderen i forhold til: 
• Pickup & Return
• Adresselabel (send selv)

Ingen selvrisiko

Hurtig og nem behandling af sagen

Ingen udgifter til fragt til og fra det autoriserede værksted

Dækning i hele verden

Dine fordele:
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