
Otur med dina saker? 
Det kan du ändra på!



Vissa skador kommer 
sällan ensamma
Ibland drabbas man av samma typ av skada fler än en gång. Och det är 
förstås lika tråkigt varje gång. 

Att vara aktsam och vårda dina saker är bästa sättet att hålla oturen borta. 
Det är också ett krav som ställs på dig som försäkringstagare, för att du 
ska kunna få ut ersättning om oturen trots allt skulle vara framme.

På lansforsakringar.se ger vi dig massor av råd för att undvika skador. 
Här i foldern får du tips på hur du kommer undan de allra vanligaste, 
nämligen skador på teknikprylar som mobiler, datorer och läsplattor. 

Har du frågor eller vill du ha tips direkt på telefon? Hör av dig till våra 
skadeförebyggare på 031 - 63 23 82. Du kan även e-posta till  
forebygg  @  gbg.lansforsakringar.se.

Varje skada som vi tillsammans kan undvika är en framgång!



Skydda din mobil, dator  
och läsplatta – tio enkla tips

Använd skyddsfodral och displayskydd. Det skyddar 
mobilen eller läsplattan om du tappar den och i viss mån 
även mot damm, repor och fukt.

Skydda din mobil, läsplatta och dator från vatten.  
Undvik till exempel att:

 ¨ hantera dem med blöta händer
 ¨ ha dem i badrummet när du duschar eller badar
 ¨ ha mobilen nära kroppen när du tränar och svettas
 ¨ prata i mobilen utomhus när det regnar eller snöar

Undvik att ha mobilen i bakfickan. Många skador  
kommer av att den tappas ur bakfickan eller böjs.

Var försiktig så att kontakten inte böjs eller knäcks när 
du sätter i eller tar ur laddaren. Och tänk på att skydda 
kontakterna mot damm, smuts och vätska. 

Låt inte barn leka med mobilen, läsplattan eller datorn.

Lägg inte din mobil eller läsplatta tillsammans med 
nycklar eller andra hårda, kantiga föremål.

Undvik att utsätta din mobil, läsplatta eller dator 
för starkt solljus, värme eller kyla. Tänk även på att 
värmeväxlingar kan ge fuktskador.

Ladda ner en app med larm, distansstyrning och 
spårning som du kan använda om mobilen skulle bli 
stulen eller borttappad – det finns olika att välja på.

Ha uppsikt - teknikprylar är stöldbegärliga. Lämna 
dem inte i bilen och ha alltid din mobil, dator eller 
läsplatta låst med kod. 

Gör back up på allt du lagrar, till exempel bilder 
och kontakter.

Kom ihåg – följ alltid tillverkarens anvisningar.



Var rädd om tekniken så 
blir världen grönare
Elavfall är det snabbast växande avfallsslaget i världen och prognoser visar 
att vi snart når 50 miljoner ton per år. Den snabba tekniska utvecklingen 
medför att mängder av elektronikprodukter byts ut innan de är uttjänta. 

Gör miljön en tjänst och var rädd om dina elektronikprodukter. Använd 
dem så länge som möjligt innan du byter ut dem och kom ihåg att återvinna 
dem på rätt sätt. Att undvika standbyläge och dra ut sladdar till apparater 
som inte används är ett annat tips. 

Visste du att

 Ô vi i Sverige använder minst 160 kilo elektriska och elektroniska  
produkter per person och år? 

 Ô hela världens IT-användning har lika stor klimatpåverkan som den 
totala flygindustrin? 

 Ô e-skrothögen växer på grund av vårt resursslöseri – och att trots förbud 
skeppas varje år tusentals ton e-skrot till Afrika och Asien där de eldas 
upp och leder till stora miljöproblem och hälsorisker?
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Besök ditt närmaste kontor eller gå in på lansforsakringar.se för mer information.

Vi finns alltid nära dig

lansforsakringar.se

Göteborg Lilla Bommen 8, 404 84 Göteborg, 031-63 80 00  |  Östra Hamngatan 32, Box 11040, 404 21 Göteborg, 
031-63 23 50  |  Kungälv Gymnasiegatan 4, Box 304, 442 10 Kungälv, 0303-20 76 00  |  Partille Gamla 
Kronvägen 19A, 433 33 Partille, 031-63 23 30  |  Sisjön Askims Verkstadsväg 17, 436 34 Askim, 031-63 23 20  |  
Stenungsund Sävgatan 5, Box 64, 444 21 Stenungsund, 0303-72 84 00  |  Strömstad Västra Klevgatan 11, Box 39, 
452 21 Strömstad, 0526-683 30  |  Tanumshede Affärsvägen 18 , 457 30 Tanumshede, 0525-228 80  |  Torslanda 
Gamla Flygplatsvägen 4, 423 37 Torslanda, 031-63 23 40  |  Uddevalla Norra Drottninggatan 1, Box 758, 451 26 
Uddevalla, 0522-910 00  |  E-post info@gbg.lansforsakringar.se


