Onlineforsikring
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet
Firma: Eika Forsikring AS

Produkt: Onlineforsikring

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår.
Forsikringen omfatter den som er nevnt i forsikringsbeviset. Barn inntil 20 år dersom det er tegnet dekning for
familie. Den erstatter sikredes tap ved kjøp og salg på internett, hjelp til fjerning av krenkende materiale på
internett og rimelige og nødvendige kostnader til gjenoppretting av data.

Hva er forsikret?
Inntil kr 25.000 per hendelse:
Svindel ved onlinekjøp
Svindel ved onlinesalg
Fjerning av elektronisk materiale ved
nettmobbing/ærekrenkelser
10 psykolog/rådgivningstimer ved
nettmobbing/ærekrenkelser
Gjenoppretting av data og
programvare ved
ondsinnet/uautorisert handling

Hva er ikke forsikret?
Maskinkomponenter/lisenser
Forsettlige handlinger foretatt av
familie, gjester ol.
Tap etter fysisk tyveri av
betalingskortkort
Forretningsmessig aktivitet
Tap dekket av annen forsikring
Konkurs

Hvilke begrensninger gjelder for
forsikringen?
Kjøp/salg må være foretatt med
elektronisk betaling
Forhold må politianmeldes
Hendelser må ha oppstått i
forsikringstiden

Hvor gjelder forsikringen?
I Norge

Hva er mine forpliktelser?
Når avtalen begynner å gjelde:
Du plikter å oppgi korrekt informasjon om deg selv og familien
Mens avtalen løper:
Du plikter å informere om endring av risiko for eksempel om status endres fra enslig til familie
Sikkerhetsforskrifter vedrørende sikkerhetskopiering, antivirus og programoppdateringer må
følges
Når det meldes en skade:
Når skade er inntruffet skal sikrede omgående gi selskapet melding om skaden
Skal sikrede gi de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige, og som selskapet
trenger for å vurdere sitt ansvar og utbetale erstatningen.

Når og hvordan betaler jeg?
Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du mottar betalingsvarselet sammen
med forsikringsavtalen.
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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 til din rådgiver dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller
ved andre særlige grunner, jf. FAL § 3-6, 1.ledd. Ved flytting av forsikringen skal varselet inneholde
opplysning om dato for flyttingen og til hvilket selskap. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel.

