Innboforsikring
Vilkår 111 - 01.01.2020.
Forsikringen er formidlet av Tide Forsikring AS. Forsikringsgiver er Insr Insurance Group ASA.

Med mennesket i fokus -

Om dekningsoversikten og Innboforsikring
Fullstendig informasjon om dekninger, vilkår og sikkerhetsforskrifter finnes i forsikringsdokumentene. Hvilken dekning du har valgt for din forsikring,
finner du i ditt forsikringsbevis. Forsikringen gjelder fra den datoen som fremkommer på forsikringspapirene dine og frem til fornyelse av
forsikringsavtalen.
Innboforsikringen dekker innbo og løsøre i hjemmet eller hytten. Forsikringen dekker kun løsøre og ikke selve bygningen og fastmontert utstyr som
er vanlig for bygningens formål. Lagret innbo på andre adresser kan også dekkes, men må fremkomme i forsikringsbeviset. Se vilkår for fullstendig
dekningsoversikt.

Forsikringen dekker

Forsikringen dekker ikke

Standard
✓ Brann, lynnedslag og eksplosjon.
✓ Utstrømming av vann fra bygningens rørledning.
✓ Naturskader.
✓ Tyveri, hærverk, ran og overfall.
✓ Knust glass i vinduer og dører.
✓ Uregistrert motorkjøretøy med hastighet inntil 10 km/t.
✓ Yrkesløsøre for inntil kr 50.000.
✓ Egne varer med inntil kr 30.000.
✓ Sykkel med inntil kr 15.000
✓ Ansvar.
✓ Rettshjelp.

x

Premium
✓ Yrkesløsøre for inntil kr 100.000.
✓ Skade på innbo under egen flytting.
✓ Utvidelse av forsikringssummer (for eksempel verdi på sykkel
kr 30.000).
✓ Uflaksforsikring.
✓ Vilkårsgaranti i 1 år.
✓ ID-tyveri.
✓ Løsøre i låst båt, bil, bobil eller campingvogn inntil kr 10.000.

!
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x
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Skader forårsaket av husstandsmedlem, leieboer eller dennes
husstandsmedlem.
Gjenstander som er kjøpt i utlandet før de er i Norge og er
deklarert etter gjeldende regelverk.
Utgifter til vedlikehold og forbedringer.
Tyveri eller skadeverk som følge av datavirus, hacking eller
annen datakriminalitet.
Bygning.

Begrensninger

!
!
!

Naturskadedekningen har ulike begrensninger avhengig av type
forsikrede objekter.
For visse skader gjelder en annen og høyere egenandel enn
avtalt.
For visse skader og visse objekter er erstatningsbeløpet
begrenset.
Om sikkerhetsforskriftene ikke er fulgt, kan erstatningen bli satt
ned ved skade.

Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder på det sted som er nevnt i forsikringsbeviset. Forsikringen kan også gjelde i Norden med de begrensinger som fremgår av
vilkårene.

Forsikringstakers plikter
Du plikter å gi selskapet korrekt informasjon ved tegning av forsikringen. I forsikringstiden plikter du å informere om endringer som påvirker
din forsikringsavtale jf. FAL § 4-1. Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det meldes til Selskapet uten
ugrunnet opphold. Du skal anmelde brann, tyveri, ran, overfall og hærverk til politiet.

Betaling
Du må betale premien innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Ved manglende betaling opphører forsikringen.

Når starter og stopper forsikringen?
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt er godkjent av begge parter eller fra en senere avtalt dato kl. 00.00. Forsikringen gjelder til kl. 24.00 siste
dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

Oppsigelse
Du kan si opp forsikringen ved hovedforfall, dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller andre særlige grunner,
jf. FAL § 3-6 1.ledd. Ved overgang til annet selskap må oppsigelse skje med en måneds varsel.
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