Storebrands forsikringer og dekninger

På www.storebrand.no kan du se hvilke forsikringer og dekninger Storebrand tilbyr
Bilforsikring - Leiebildekning og Super
Vi anbefaler minimum kasko på nyere biler da reparasjoner ofte kan bli dyre og det kan bli kostbart å gjenskaffe bilen om denne skulle bli
totalskadet. Har du kasko på din bilforsikring, kan du velge med eller uten leiebildekning. Leiebildekningen dekker faktiske leiebilutgifter
med inntil kr 350 per dag for den tiden det tar å reparere bilen inntil 30 dager. Vi anbefaler at du tegner leiebildekning dersom du er
avhengig av bilen din i hverdagen.
Super er vår beste dekning og kan tegnes når bilen din er under syv år. Utover kasko inneholder Super utvidet leiebil, dekning for
motor-/girskade og utvidet erstatning ved totalskade.
På eldre biler med lav verdi anbefaler vi delkasko eller kun den obligatoriske ansvarsforsikringen.
Hus-, hytte-, og innboforsikring – Super
Vår beste dekning på hus-, hytte- og innboforsikring er Super. På hus/ hytte dekker denne blant annet bygningsskader ved sopp,
råte, insekter, dyr og følgeskader ved vann som trenger inn gjennom vegger og tak. Ved Super på hytte er det en høyere egenandel,
kr 16.000, hvis skade er forårsaket av sopp, råte, insekter, dyr eller ved vanninntrenging gjennom vegger og tak. Det er enkelte
begrensninger på hvilke hus og hytter du kan tegne Super dekning på. Eksempler på dette kan være bygningens alder eller at bygget har
krypkjeller. Ta kontakt og vi forteller om du kan tegne Super. Vi anbefaler super på innboforsikringen! Det koster ikke mye ekstra, og du
vil da ha en dekning som omfatter mye mer enn en standard innboforsikring. Eksempelvis er maks forsikringssum på enkelte produkter/
dekninger høyere (F.eks. på sykkel), det dekkes flere tilfeller av tyveri, skader ved flytting (flytteforsikring), bistand ved ID-tyveri eller
gjenstander som faller i gulvet, for eksempel TV.
Båtforsikring - Super
Storebrand tilbyr også Super på båten din. Super gir deg kompensasjon hvis båten din får brann- eller tyveriskader i tidsrommet 15. april
til 15. september. I Storebrand er alltid fører- og passasjerulykke inkludert i båtforsikringen. Skal du tegne båtforsikring, krever vi at båter,
motoreffekt større enn 10 HK eller seilbåter lengre enn 4,5 meter, skal være registrert i godkjent register og være påsatt kjennemerke.
Veterankjøretøy
Vi tilbyr forsikring på veterankjøretøy, bil, MC og moped, eldre enn 30 år. For ytterligere informasjon, tilbud og begrensninger som gjelder,
kontakt kundesenteret.
Barneforsikring
Vi tilbyr tre ulike barneforsikringer: Standard, Pluss og Topp. Barneforsikring Pluss inneholder uførepensjon i tillegg til dekningene i
Standard slik at barnet er sikret ved arbeidsuførhet. Med Barneforsikring Topp kombinerer vi en tradisjonell barneforsikring, inkludert
uførepensjon, med en behandlingsforsikring. Barnet er sikret utbetalinger ved ulykke, sykdom og uførhet. I tillegg er barnet garantert
rask behandling på privat sykehus og av spesialister. Behandlingsforsikringen vil være et godt supplement til hva det offentlige kan tilby.
Ta kontakt med oss eller gå inn på www.storebrand.no for mer informasjon om våre barneforsikringer.
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Kritisk sykdom
Forsikringen gir en rask, skattefri, utbetaling ved utvalgte alvorlige sykdommer som f.eks. hjerteinfarkt, hjerneslag og kreft. For full
oversikt over hvilke sykdommer som dekkes, se vilkårene. Forsikringen gir en rask, skattefri, utbetaling ved utvalgte alvorlige sykdommer
som f.eks. hjerteinfarkt, hjerneslag og kreft. For full oversikt over hvilke sykdommer som dekkes, se vilkårene.
Dødsfallsforsikring
Forsikringen gir en engangsutbetaling ved død som gir dine etterlatte en tryggere økonomisk fremtid. De slipper å bekymre seg over
økonomien i en ellers vanskelig tid. Utbetalingen kan styres til nær familie eller andre person du ønsker å begunstige.

Uførepensjon
Skulle du helt eller delvis falle ut av arbeidslivet på grunn av sykdom eller ulykke kan det få store økonomiske konsekvenser. Arbeidsuførhet
fører til at inntekten reduseres, samtidig som de løpende utgiftene vil være som før. Månedlige utbetalinger fra en uføreforsikring vil bidra til
å gjøre din økonomiske situasjon litt lettere.
Andre forsikringer
Storebrand tilbyr reiseforsikring, gjeldsforsikring, ulykkesforsikring, helseforsikring og andre individuelle livprodukter. I tillegg kan vi forsikre
moped, motorsykkel, tilhenger, campingvogn, hund/katt og enkelte verdisaker.

Annen informasjon
Informasjon om garantiordning
Selskapet er med i en garantiordning som sikrer forsikringskundene erstatningsoppgjør i tilfeller hvor et forsikringsselskap ikke har evne til å
gjøre opp sine forpliktelser, jf. forskrift av 1. januar 2007.
Garantiordningen har maksimalbeløp pr. krav. Det er unntak for livsforsikring og en del næringsforsikringer.
Lovvalg
Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med lov nr. 111 av 27. november 1992 om lovvalg i
forsikring, eller det er gjort annen avtale.
Mine sider
På dine personlige sider på storebrand.no (www.storebrand.no/logginn) kan du finne alle dine forsikringsdokumenter og fakturaer. Her kan
du også enkelt endre dine eksisterende forsikringer, som f.eks. kjørelengde på bilen, legge til en nyoppført garasje eller endre egenandelen.
Du kan logge deg inn med BankID eller brukernavn og passord.

