Borettslag og Sameie
DOKUMENT MED OPPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET
Selskap: Storebrand Forsikring AS			

Produkt: Borettslag og Sameie

Hvilken forsikring er dette?
En forsikringspakke for borettslag og boligsameier som inneholder de fleste dekninger dere har behov for i en borettslag- og
boligsameieforsikring.
For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, se forsikringsbevis og vilkår.

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen ikke?

	Brann, vann, tyveri og annen plutselig

Utgifter til vedlikehold og forbedringer

og forutsett skade

Veksthus

Ansvar

Straffbare handlinger

Boligselskapets løsøre

Dagbøter, oppreisning, ærekrenkelse m.m

Katastrofedekning

Forurensning

Underslagsforsikring

Uberettiget vinning

Styreansvar
Rettshjelp
	Ulykke dugnadsdeltakere og barn under 12 år
på lekeplass

Er det noen begrensninger i dekningen?

Yrkesskade ulønnet arbeidskraft
Motorvognforsikring
Tap av felleskostnader og/eller husleie
Skade forårsaket av skadedyr
	Tap av husleieinntekt som følge av erstatnings
messig skade

	Skadeforebyggende sikkerhetsforskrifter
avhengig av hvilken virksomhet som er forsikret
som må overholdes for at det skal utbetales full
erstatning uten avkortning
	Spesielle egenandeler avhengig av hva som er
forsikret og hvilken skade som inntreffer
For visse skader gjelder en annen og høyere
Egenandel
	F or visse skader og objekter er erstatnings
beløpet begrenset

Hvor gjelder forsikringen?
F orsikringen gjelder i hovedsak på det sted som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringsstedet). Gjelder også på annet sted,
men da er det begrensninger i dekningen. Disse framgår av vilkårene.
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Hvilke forpliktelser har jeg?
Du plikter å gi Storebrand Forsikring korrekt informasjon om din bedrift ved tegning av forsikring.
I forsikringstiden plikter du å informere Storebrand Forsikring om endringer som skjer i bedriften.
Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det meldes til Storebrand
uten ugrunnet opphold.

Når og hvordan skal jeg betale?
Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du mottar betalingsvarselet sammen med forsikringsavtalen.

Fra når gjelder forsikringen og hvor lenge gjelder den?
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtalen er vedtatt av parter 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 forsikringen?
Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre særlige grunner, jf.
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