Verdigjenstandsforsikring
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet
Firma: Eika Forsikring AS

Produkt: Verdigjenstand

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår.
Hva slags type forsikring er dette?
Verdigjenstandsforsikring kan kjøpes for verdifulle gjenstander man ønsker å forsikre utover det f.eks. en vanlig
innbo- eller reiseforsikring dekker.

Hva er forsikret?
Skade på og tap av gjenstanden som
inntreffer ved plutselig og uforutsett
ytre årsak.

Hva er ikke forsikret?
Gjenstander som er ført inn til Norge i
strid med gjeldende toll-/avgiftsregler,
samt gjenstander som er utbytte av
straffbar handling.
Gjenstander som ikke er nevnt i
avtalen

Hvilke begrensninger gjelder for
forsikringen?
Skader som:
- skyldes slitasje, gradvis
forringelse, feil eller mangel ved
gjenstanden, unormal
bruk eller uforsvarlig belastning
- skyldes insekter eller mark
- oppstår under utleie
Skader på el-motor for sykler med
elektrisk hjelpemotor.
Skade på karbon-sykkelhjul som følge
av kollisjon, utforkjøring, velt eller
bruddskader alene.

Hvor gjelder forsikringen?
I hele verden.

Hva er mine forpliktelser?
Dersom det i forsikringsbeviset fremkommer opplysninger som ikke er riktig må du straks varsle
oss.
Skade som kan ventes å føre til erstatningskrav skal meldes til oss så snart som mulig.
Forsikringen overtas på betingelse av at de sikkerhetsforskrifter og plikter som er fastsatt i
forsikringsbeviset og vilkåret til enhver tid overholdes. Dersom du ikke overholder dine
forpilktelser, eller påser at de blir overholdt, kan erstatningen bli helt eller delvis redusert.
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Når og hvordan betaler jeg?
Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet.

Hvor lenge varer avtalen?
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtalen er vedtatt av partene eller fra og med en senere avtalt
dato kl 00:00. Forsikringen gjelder til kl 24:00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for
senere fornyelser.

Hvordan kan jeg avslutte forsikringsavtalen?
Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller
ved andre særlige grunner, jf. FAL § 3-6, 1.ledd. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel.

