Innboforsikring
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet
Firma: Eika Forsikring AS

Produkt: Innbo

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår.
Innboforsikring omfatter det løsøre og innbo i hjemmet som man naurlig tar med seg ut av boligen når man
flytter, begrenset oppad til beløpet angitt i forsikringsbeviset. Klær, møbler og elektronikk er eksempler på dette.
Fastmontert inventar omfattes ikke av innboforsikringen.

Hva er forsikret?
Innbo og løsøre i hjemmet
Erstatningsansvar som privatperson
Rettshjelp
Rydding/bortkjøring/lagring ved skade
Bistand ved ID-tyveri
Inntil kr 100.000 omfattes:
Merutgifter ved ubeboelighet pga.
skade
Ombygging som ikke dekkes fra annet
hold ved ulykkestilfelle hvor
husstandsmedlem blir rullestolbruker
Inntil kr 150.000 omfattes:
Bekjempelse av skadedyr mm.
Nødvendig rekonstruksjon
Inntil kr 200.000 omfattes:
Bygningsmessig tilleggsinnredning
som ikke dekkes over
bygningsforsikring
Plutselig og uforutsette skader ved:
Brann/lynnedslag/elektrisk fenomen
Gass/vann/annen væske
Tyveri/innbrudd/skadeverk
Snøtyngde/takras
Naturskade
Brudd på bygningsglass og
sanitærporselen

Hva er ikke forsikret?
Bokollektiv regnes ikke som en
husstand
Motorkjøretøy, Campingvogn,
Luftfartøy
Båt- og varehenger samt fritidsbåt over
kr 30.000 på forsikringsstedet. Ingen
dekning utenfor forsikringsstedet.

Hvilke begrensninger gjelder for
forsikringen?
Begrenset til valgt forsikringssum og
spesielle sumbegrensninger som
fremgår av vilkår og forsikringsbevis
Skader oppstått utenfor
forsikringstiden omfattes ikke
Sumbegrensinger ved tyveri fra blant
annet fellesareal, garasje og privat
uteareal
Skadeverk forårsaket av
husstandsmedlem omfattes ikke

Hva kan du velge å forsikre i tillegg?
Innbo Pluss:
Flytteforsikring
Uhellsforsikring på innbo
Ubegrensede merutgifter ved
ubeboelighet pga. skade

Hvor gjelder forsikringen?
På forsikringsstedet angitt i forsikringsbeviset
I Norden for ting, penger og verdipapirer som er midlertidig borte fra forsikringsstedet
I Norden under flytting
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Hva er mine forpliktelser?
Når avtalen begynner å gjelde:
Du plikter å oppgi korrekt informasjon om deg selv og husstanden
Mens avtalen løper:
Du plikter å informere om endring av risiko for eksempel dersom du flytter, eller dersom
sikkerhetstiltak endres
Følge sikkerhetsforskrifter for å hindre og/eller begrense skader
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
Gjøre rimelige tiltak for å begrense omfanget av skader

Når og hvordan betaler jeg?
Forsikringen må betales innen fristen som fremkommer på betalingsvarselet du mottar fra oss. Du
kan velge å betale med faktura eller avtalegiro.

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.

