Verdigjenstandforsikring
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet
Selskap: Møretrygd Gjensidig Forsikring

Produkt: Verdigjenstand

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder henvises det til forsikringsbevis og
forsikringsvilkår.

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.

Hva dekker forsikringen?
Plutselig og uforutsett ytre årsak som rammer den
forsikrede gjenstand

Hva dekker forsikringen ikke?
Andre gjenstander enn de som er spesifisert i
forsikringsbeviset

Skade ved at forsikret gjenstand går tapt

Er det noen begrensninger i
dekningen?
Skader som skyldes slitasje, gradvis forringelse, feil
eller mangler ved gjenstanden
Skader som skyldes insekt og makk
Skader som oppstår under utleie

Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder i hele verden.

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 før flytting hvis du skal bo mer enn 3 måneder sammenhengende utenfor
Norden. Dette gjelder også om boforholdet er midlertidig.

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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