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Hvilken forsikring er dette?
Forsikringen gjelder for bygninger tilknyttet sameier/borettslag, slik det er spesifisert i forsikringsbeviset. Forsikringen

omfatter bygning med fastmontert utstyr som er normalt for bygningens formål. Dette kan for eksempel være

kjøkkeninnredning, røranlegg, utstyr til oppvarming og lignende.

Vi har tre forskjellige forsikringsalternativer – Brann, Standard og Topp. Nedenfor kommer det fram hva som inngår i de

forskjellige dekningsalternativene.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til

forsikringsbevis og vilkår.

Hva dekker forsikringen ikke?

A Utgifter til vedlikehold og forbedringer

A Veksthus

Er det noen begrensninger i dekningen?

C For visse skader gjelder en annen og høyere

egenandel

C For visse skader og objekter er

erstatningsbeløpet begrenset

Hva dekker forsikringen?

Brann bygning dekker:

B Brann, lynnedslag og eksplosjon

B Naturskade

Standard bygning dekker i tillegg til Brann:

B Vann- og rørskader

B Tyveri og skadeverk

B Bruddskade bygningsglass og sanitærutstyr

B Svikt i bygningens konstruksjon første 20 år

B Annen tilfeldig og plutselig skade

B Offentlig påbud

B Riv/rydd/destruksjon

B Husleietap

B Huseieransvar

B Ulykke dugnadsdeltakere og barn under 12

år på lekeplass

B Yrkesskade ulønnet arbeidskraft

Topp bygning dekker i tillegg til Standard:

B Følgeskader utett tak under 40 år

B Følgeskader av håndverkerfeil inntil 10 år

B Følgeskader på våtrom grunnet

håndverkerfeil inntil 10 år

B Skade forårsaket av skadedyr

B Maskinskade

B Kunstnerisk utsmykning

B Styreansvar

B Rettshjelp

B Kriminalitet

Tilleggsdekninger:

B Sopp/råte/insekter

Hvor gjelder forsikringen?

Forsikringen gjelder på forsikringsstedet som er avtalt og nevnt i forsikringsbeviset.



Hvilke forpliktelser har jeg?

I forsikringsbeviset fremgår det hvilke opplysninger som er lagt til grunn. Hvis noe ikke er riktig, må du straks varsle oss.

Sikkerhetsforskrifter er skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak du må ta, og disse finner du i forsikringsbeviset.

I tilfelle skade må du kontakte oss så raskt som mulig. Hvis du ikke overholder dine forpliktelser kan erstatningen bli

redusert, helt eller delvis.

Når og hvordan betaler jeg?

Forsikringen må betales innen betalingsfristen som framkommer av betalingsvarselet du får fra oss. Du kan velge om du

vil betale forsikringen med faktura, e-faktura eller avtalegiro.

Når starter og slutter forsikringen?

Forsikringen gjelder fra den dagen du selv velger, men tidligst fra den dagen du kjøper den. Husk å ta hensyn til

eventuell oppsigelsestid, hvis du flytter forsikringen fra et annet forsikringsselskap. Forsikringen gjelder for ett år, og

blir løpende fornyet hvert år. Den kan avsluttes ved hovedforfall, når behovet faller bort eller når som helst med 30

dager oppsigelsestid fra den datoen vi får melding om oppsigelse.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?

Du kan si opp forsikringen ved å kontakte oss på telefon, chat eller e-post.
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