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Hvilken forsikring er dette?
Forsikringen omfatter alle løse eiendeler i boligen, det som er naturlig å ta med når du flytter til ny bolig. Inventar som
er fastmontert i bygningen omfattes av bygningsforsikringen, dette f.eks. være kjøkken- og baderomsinnredning,
parkett, og lignende.
For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til
forsikringsbevis og vilkår.
Hva dekker forsikringen?
Innbo dekker:
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Hva dekker forsikringen ikke?
Forsikringen dekker ikke:

Brann, lynnedslag og eksplosjon
Vannskader
Tyveri og skadeverk
Tyveri av sykkel og barnevogn
Ansvar & rettshjelp
Naturskader
Offentlig påbud
Merkostnader når boligen er ubeboelig etter
skade
Bekjempelse av insekter (veggedyr, skjeggkre
og kakerlakker)
Uhellskader på innbo
Uhellskader på Mobiltelefon og Nettbrett
Flytteforsikring
ID-tyveri
Bygningsmessige forandringer for
rullestolbruker etter ulykke
Tyveri av personlige eiendeler personbil og
fritidsbåt

A Utgifter til vedlikehold og forbedringer

Er det noen begrensninger i dekningen?
C
C
C

Enkeltgjenstander eller samlinger verdi over
300 000
Smykker og gull verdi over 300 000
For visse skader og objekter er
erstatningsbeløpet begrenset

Tilleggsdekninger:
B Utvidet dekning for enkeltgjenstander og
samlinger
B Utvidet dekning for smykker og gull

Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder på forsikringsstedet som nevnt i forsikringsvilkåret.

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 betales via medlemskap i LO-forbund.

Fremtind Forsikring AS
Org.nr. 915 651 232
Eid av SpareBank 1 og DNB

Hammersborggata 2
Boks 778 Sentrum
0106 Oslo

www.fremtind.no

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra den dagen du melder deg inn i LO-forbund og forutsetter ett gyldig medlemskap. Melder du deg
ut av forbundet vil forsikringen opphøre.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Forsikringen opphører ved utmelding av LO-forbund.

