
Storebrand Forsikring AS
Professor Kohts vei 9, Postboks 500, N-1327 Lysaker, Telefon 915 08 880, storebrand.no

Hva dekker forsikringen?
 9 Plutselig skade som rammer den forsikrede  

 gjenstand. 

 9 Skade ved at forsikret gjenstand går tapt. 

 9 Naturulykke

Forsikringen dekker ikke

 8 Andre gjenstander enn de spesifisert i  
forsikringsbeviset. 

 8 Skade som skyldes slitasje, gradvis  
forringelse, feil eller mangler ved  
gjenstanden.

 8 Skade som skyldes insekter og mark.

 8 Skade som oppstår under utleie.

Er det noen begrensninger i dekningen?

 ! Storebrand svarer bare for skade som 
inntreffer i den tid Selskapets ansvar løper 
etter forsikringsavtalen og FAL.

 ! Utgifter til vedlikehold og forbedringer er i alle 
tilfeller unntatt. 

 ! Du er selv ansvarlig for at forsikringssummen 
til enhver tid er korrekt i forhold gjenstandens 
verdi. Vi anbefaler at du jevnlig fornyer takst på 
smykker, eller andre verdigjenstander som har 
en bevegelig verdi over tid, slik at du er riktig 
forsikret. Ved å sende inn oppdatert takst vil 
du sikre å ha korrekt forsikringssum og betale 
riktig premie. Maks erstatning ved skade er 
inntil gjeldene forsikringssum

 ! Om sikkerhetsforskriftene ikke er fulgt, kan 
erstatningen bli satt ned ved skade 

 ! Se vilkårene for fullstendig oversikt over 
begrensninger.  

DOKUMENT MED OPPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET

Selskap: Storebrand Forsikring AS Produkt: Eiendomsforsikring

Hva omfatter forsikringen?
Forsikringen gjelder kun for de gjenstander som er spesifisert i forsikringsbeviset. 
For å se hva som gjelder spesielt for din forsikring, må du se i ditt forsikringsbevis.   

Verdisakforsikring

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder henvises det til forsikringsbevis og 
forsikringsvilkår.
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Storebrand Forsikring AS 
Professor Kohts vei 9, Postboks 500, N-1327 Lysaker, Telefon 915 08 880, storebrand.no

Hvor gjelder forsikringen?
 9 Forsikringen gjelder i hele verden om ikke annet fremkommer 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. 

Du plikter å gi Storebrand korrekt informasjon om den forsikrede gjenstand ved tegning av forsikring. I forsikringstiden 
plikter du å informere Storebrand om endringer ved objektet. 
Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det meldes til Storebrand uten ugrunnet 
opphold.   

Hvis du ikke overholder dine forpliktelser kan erstatningen bli redusert, helt eller delvis.

Når og hvordan skal jeg betale?
Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. 
Du kan velge om du vil betale forsikringen med faktura, e-faktura eller avtalegiro. 
Du kan etablere enten e-faktura eller avtalegiro I nettbanken  Ved etablering kan du selv velge om du vil ha 1, 2, 4 
eller 12 betalingsterminer i året. 
Dersom du allerede har skadeforsikringer i Storebrand vil din nye forsikring faktureres sammen med disse.W

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   
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.   

Hvordan kan jeg avslutte forsikringen?
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   
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. 


