Innboforsikring

Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet
Selskap: Møretrygd Gjensidig Forsikring

Produkt: Innboforsikring

Dette dokumentet inneholder et sammendrag av den viktigste informasjonen som gjelder for forsikring av innbo. Fullstendig
informasjon om dekninger, vilkår og sikkerhetsforskrifter finnes i forsikringsdokumentene. Hvilken dekning du har valgt for din forsikring,
vil du finne i ditt forsikringsbevis.

Hva omfatter forsikringen?
Forsikringen gjelder for forsikret objekt slik dette er spesifisert i forsikringsbeviset. Vi har to forskjellige forsikringsalternativer - standard
og super. Super er den mest omfattende dekningen. For å se hva som gjelder for din forsikring, må du se i ditt forsikringsbevis.

Hva dekker forsikringen?
Standard
Brannskade
Vannskade
Tyveri
Skade etter tyveri eller forsøk på tyveri fra
bygningen
Ran
Napping av veske
Utilsiktet temperautstigning i fryser
Bruddskade på bygningsglass og sanitærporselen
Utrømning fra brannslukningsapparat

Super
Alt nevnt under Standard
Skader ved insekter og dyr (gjelder ikke fritidshus)
Skader ved ekte hussopp
Juridisk assistanse med inntil 100 000 ved ID-tyveri
Bekjempelse av veggedyr og kakerlakker
Økt erstatningssum ved napping av veske
Tyveri av ting fra motorvogn, campingvogn, båt,
container og oppbevaringsboks
Kaskoskader på innbo og løsøre
Skader ved flytting til ny bolig innenfor Norge

Hva dekker forsikringen ikke?
Løse deler og løst tilbehør til privat motorkjøretøy
utover kr 30 000
Registreringspliktig motorvogn, campingvogn,
båt, påhengsmotor og luftfartøy
Båter over 15 fot. Påhengsmotor over 10 hk
Hobbyveksthus med verdi over kr 100 000
Sykkel med verdi over kr 30 000
Kontanter og verdipapirer over kr 20 000

Er det noen begrensninger i
dekningen?
Forsikringen har blant annet følgende begrensninger:
Svimerker og gnistskader som ikke skyldes brann
Skader som skyldes søl, kondens, fukt, sopp, råte,
bakterier, heksesot eller insekter
Tyveri fra bygge-/anleggsplass
Ting som er mistet eller tapt og underslag
Punktering av isolerglass og glasskade alene på
hobbyveksthus
Skader ved blåved og muggsopper samt jordslag
Fysisk skade på følgende ting: sykkel/ el-sykkel
og ståhjuling under bruk, utstyr for ski-, vann- og
luftsport under bruk, samt fjernstyrte biler, fly og
droner
Skader ved flytting utført av transport-/flyttebyrå,
idrettslag, foreninger o.l.
Fjerning av aktivitet av veggedyr og kakerlakker
som har startet sin utvikling før forsikringsavtalen
begynte å løpe og heller ikke for fjerning av
aktivitet etter at forsikringen opphørte

Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder på det sted som er nevnt i forsikringsbeviset, bare i Norge for naturskade og innenfor Norden for: ting,
penger, bankbøker og verdipapirer som midlertidig er utenfor forsikringsstedet, for ting som skal selges, på ny bolig etter
flytting, for ting permanent lagret i annen bygning med begrenset sum, rettslig erstatningsansvar og rettshjelp

Hvilke forpliktelser har jeg?
Du plikter å oppgi korrekt informasjon om deg selv og det forsikrede objektet ved nytegning av forsikringen. I
forsikringstiden plikter du å informere selskapet hvis du flytter, hvis sikkerhetstiltak det er gitt rabatt for endres eller hvis
bygningens verdi endres etter til-/påbygging

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

Når begynner og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtalen er vedtatt av partene 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 sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp ved skriftlig melding via moretrygd.no eller på e-post til firmapost@moretrygd.no dersom forsikringsbehovet
faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre særlige grunner, jfr FAL § 3-6, 1. ledd. Ved flytting av forsikringen skal
varselet inneholde opplysninger om dato for flyttingen og til hvilket selskap. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel.
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