Forsikringsbevis Verdisak

Leverandør: Storebrand Forsikring AS, org.nr. NO 930 553 506

Polisenummer:
Forsikringstaker:
Kundenummer:
Forsikringsperiode:

1012261
Danske Bank
0002485118
Periode studenten har Brukskonto Akademikerne i Danske Bank

Hovedforfall:

31. desember hvert år

PC-forsikring for student med medlemskap i en forening tilhørende Akademikerne og
med %UXNVNRQWR$NDGHPLNHUQHi Danske Bank
Forsikringen omfatter skade på eller tyveri av PC og Mac som er inntil 5 år gammel med tilhørende batteri,
tilslutningskabel og mus. Forsikringen gjelder i hele verden.
Forsikringssum: inntil kr. 20 000 pr. skadehendelse
Egenandel: 10 % av skadebeløpet eller minst kr. 1 000
Verdiavskrivning: 20 % pr. år etter 12 mnd, maks 60%.
Maks erstatning ved skade/tap eller tyveri er inntil gjeldene forsikringssum.
Ved krav om erstatning må original kvittering for den PC/Mac det kreves erstatning for, vedlegges skademeldingen.

Vær rask med å melde skade - ring 08880
Ved skade må du snarest melde fra til
Storebrand Forsikring.
Er ikke kravet meldt innen ett år etter at du fikk
kunnskap om de forhold som begrunner det, kan
erstatningen falle bort.

Vilkår
Du finner dine vilkår under, som vedlegg til forsikringsbeviset
Du kan også ringe oss på 987 05550 for å få de tilsendt.
Følgende vilkår gjelder for forsikringen:
VERDI01,GENER02

Retten til å kreve nemndbehandling
Du kan rette klager som omhandler
forsikringsavtalen til
Finansklagenemnda
Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo

Opphør av forsikringen
Når vedkommende ikke lenger har status som student, ikke lenger
er medlem i et forbund tilknyttet Akademikerne eller ikke lenger har
%UXNVNRQWR$NDGHPLNHUQH hos Danske Bank, opphører PC-forsikringen
automatisk for vedkommende

Vilkår verdisak (Verdi01)
Gjelder fra oktober 2006

VERDISAKFORSIKRING

Spesialforsikring for enkelte verdifulle gjenstander
Gjelder fra oktober 2006

Innhold:
A
B
C
D
E

Hvilke skader som erstattes
Hva som er forsikret
Erstatningsberegninger
Andre bestemmelser
Spesielle vilkår

I tillegg til disse vilkårene gjelder
Generelle vilkår

A Hvilke skader
som erstattes
A.1		 Storebrand svarer for skade
ved:
1 plutselig ytre årsak som rammer
den forsikrede gjenstand.
2 at forsikret gjenstand er gått
tapt.
A.2
Unntatt er:
1 skade som skyldes slitasje, gradvis forringelse, feil eller mangler ved
gjenstanden.
2 skade som skyldes insekter og
mark.
3 skade som oppstår under utleie.
A.3
Fellesbegrensninger.
1 Storebrand svarer bare for skade
som inntreffer i den tid Selskapets
ansvar løper etter forsikringsavtalen
og FAL.
2 Utgifter til vedlikehold og forbedringer er i alle tilfeller unntatt.

B		 Hva som er
forsikret
B.1		 Gjenstander nevnt i Forsikringsbeviset.
Forsikringen omfatter gjen-

stander når disse er nevnt i
Forsikringsbeviset. Gjenstander er
forsikret inntil den forsikringssum
som er angitt i Forsikringsbeviset.

C Erstatningsberegninger
FAL par. 6-1 er fraveket. I stedet gjelder bestemmelsene nedenfor.
C.1		

Gjenstander.

C.1.1 Ved gjenanskaffelse eller reparasjon.
Erstatningen beregnes på grunnlag
av utgiftene til:
– reparasjon til samme, eller i det
vesentlige samme stand som umiddelbart før skaden inntraff, beregnet
etter prisene på skadedagen, eller
– gjenanskaffelse av tilsvarende, eller
i det vesentlige tilsvarende gjenstand, beregnet etter prisene på skadedagen – gjenanskaffelsesprisen.
Ved gjenanskaffelse gjøres det fradrag for verdiøkning ved at brukte
ting blir erstattet med nye. Fradrag
gjøres for den del av verdiøkningen
som overstiger 30 % av tingens verdi
før skaden.

Verdiøkningen vurderes på grunnlag
av tingens:
– alder,
– slitasje,
– sannsynlig brukstid,
– nedsatt anvendelighet.
Fradrag som nevnt ovenfor gjøres
ikke for:
1 ting med samlerinteresse, som
antikviteter, kunstverk, ekte tepper,
våpen, mynt-, seddel-, og frimerkesamlinger o.l. Disse erstattes etter
omsetningsverdi uten fradrag.
2 perler, edelstener, smykker og
andre gjenstander av edelt metall.
Disse erstattes etter gjenanskaffelsespris uten fradrag.
C.2		 Skjønn.
Fastsettelse av erstatningsgrunnlag
og verdier blir avgjort ved skjønn
hvis sikrede eller Selskapet krever
det. Bestemmelsene om skjønn i
Generelle vilkår legges til grunn.
C.3		 Egenandeler.
Ved erstatningsberegningen gjøres
reduksjon med hjemmel i vilkår eller
lov, før fradrag av egenandel.
Hvis skaden erstattes ved at

 torebrand fremskaffer tilsvarenS
de – eller i det vesentlige tilsvarende
– ting, plikter sikrede å innbetale
egenandelen til Selskapet.
I erstatningsoppgjøret fratrekkes en
egenandel på 1 000 kr, med mindre
høyere egenandel er særskilt avtalt
eller fremkommer av teksten nedenfor.
For kunst på utstilling i Norge er
egenandelen 10 % av skaden minimum 500 kr.
Har sikrede flere forsikrede ting i
Selskapet som er berørt ved en og
samme hendelse, trekkes bare en
egenandel – den høyeste.

D		 Andre bestemmelser
D.1		 Hvem forsikringen gjelder for.
Forsikringen gjelder for:
D.1.1 den som er nevnt i Forsikringsbeviset.
D.1.2 ektefelle, samboer (felles
adresse i Folkeregisteret) og andre
medlemmer av den faste husstand.
D.1.3 ikke til fordel for tredjemanns
rettigheter i løsøre.
FAL par. 7-1, 3. ledd er fraveket.
D.1.4 annen eier av ting enn de som
er nevnt ovenfor, men bare dersom
de som er nevnt i punkter D.1.1 og
D.1.2 skriftlig har påtatt seg forsikringsplikt eller skriftlig har påtatt
seg å bære risikoen for tingen.
Selskapet kan med bindende virkning
for medforsikrede endre avtalen eller
la den opphøre.
Ved skadeoppgjør kan Selskapet
forhandle med forsikringstakeren
og utbetale erstatning til ham med
bindende virkning for medforsikrede,
med mindre Selskapet har fått skriftlig meddelelse om den medforsikredes interesse etter at skaden inntraff, men før oppgjør finner sted.
D.1.5 ny eier ved eierskifte, men
bare inntil den nye eier har tegnet

forsikring, og ikke lenger enn 14 dager etter eierskiftet.
D.2
Hvor forsikringen gjelder.
Forsikringen gjelder i hele verden.
D.3		 Forsikringssummer.
Forsikringssummen for førsterisiko
fastsettes av forsikringstaker.
For poster i Forsikringsbeviset betegnet som «førsterisiko», erstattes
skaden inntil oppgitte forsikringssummer, men ikke høyere enn gjenanskaffelsesprisen. Forsikringssum er
ikke det samme som markedsverdi.
D.4
Diverse bestemmelser ved
skade.
D.4.1 Skade skal meldes til
Storebrand uten ugrunnet opphold.
Selskapet kan kreve at skademelding
skal inneholde sikredes fødselsnummer (11 siffer) eller foretaksnummer.
Tap av ting skal meldes til politiet på
det sted hvor tapet oppsto. Gjenpart av meldingen sendes Selskapet
sammen med erstatningskravet.
D.4.2 Merverdi-/investeringsavgift
refunderes bare i den utstrekning slik
avgift er påløpt og kan dokumenteres ved utbedring av skaden.
D.4.3 Ny eier.
Selskapet plikter ikke å betale større
erstatning til ny eier enn nedgangen i
omsetningsverdi som følge av skade.
D.4.4 Oppgjørsmåter.
Storebrand kan avgjøre om skaden
skal erstattes:
– kontantoppgjør.
– reparasjon.
– gjenanskaffelse, eller
– at Selskapet fremskaffer til
svarende – eller i det vesentlige
tilsvarende – ting.
Ved kontantoppgjør kan erstatningen
ikke overstige det Selskapet hadde
måttet betale for reparasjon eller
gjenanskaffelse.
Ved reparasjon eller gjenanskaffelse,
har Selskapet rett til å bestemme
hvilken reparatør eller leverandør

som skal benyttes.
Erstatningsoppgjøret baseres på sikredes utlegg til reparasjon, gjenoppføring, gjenanskaffelse av skadet ting
etter fremlagt kvittering, eller på et
beløp fastsatt ved avtale eller basert
på skjønn.
Forhåndstakst er veiledende, men
ikke bindende for erstatningsoppgjøret.
D.4.5 Eiendomsretten til skadde ting
og til ting som kommer til rette.
Sikrede er pliktig til å beholde en
skadet ting mot å få utbetalt erstatning for skaden på tingen, men
Selskapet har rett til å overta skadde
ting.
Kommer ting til rette etter at erstatning er betalt, har den sikrede rett til
å beholde tingen mot å betale erstatningen tilbake. Vil ikke den sikrede
det, tilfaller tingen Selskapet.
D.5
Ansvarsbegrensning som følge
av andre personers handlinger eller
unnlatelser og endring av risiko.
D.5.1 Andre personers handlinger og
unnlatelser (identifikasjonsregler).
Dersom sikredes rett til erstatning
bortfaller helt eller delvis som følge
av sikredes handlinger eller unnlatelser, får dette samme virkning
også ved tilsvarende handlinger eller
unnlatelser gjort av sikredes ektefelle som bor sammen med sikrede,
eller fra personer som sikrede lever
sammen med i et fast etablert forhold (jf. FAL par. 4-11).
Ved næringsvirksomhet gjelder dette
også ved tilsvarende handlinger eller
unnlatelser gjort av ansatt som har
det overordnete ansvar for den del
av virksomheten hvor forsømmelsen
er gjort.
D.5.2 Ansvarsbegrensning ved
endring av risiko.
Forbehold om å redusere erstatningen eller Selskapets ansvar ved
endring av risiko.
1 Bor sikrede 3 måneder sammenhengende utenfor Norden plikter
sikrede å underrette Selskapet om

dette før flyttingen skjer. Dette gjelder også om boforholdet er midlertidig. Flytting til ett nytt sted utenfor
Norden er en endring i risikoen som
betinger høyere premie enn den som
er betalt. Dersom slik melding ikke
er gitt kan erstatningen bli forholdsmessig satt ned.

E		 Spesielle vilkår
E.1		 Golf – «Hole in one».
Er det angitt i forsikringsdokumentet
at forsikringen dekker golfutstyr,
dekkes utgifter til bevertning i forbindelse med «Hole in one». Sikrede
må sende selskapet bekreftelse fra
medspillere og kvittering for utgift
ene.
Erstatningen er begrenset til
4 000 kr.

Vilkår generelle (gener01)
Gjelder fra oktober 2006

GENERELLE VILKÅR
Gjelder fra oktober 2006

Innhold:

9 Identifikasjon

Disse vilkår gjelder i den utstrek-

Særlige begrensninger i

10 Lovlige interesser

ning de ikke er fraveket i de enkelte

Storebrands erstatningsplikt

11 Vinningsforbud

bransjevilkår, i forsikringsbeviset eller

2

Skjønn

12 Verneting

i forsikringsavtaleloven (FAL).

3

Renter av erstatningsbeløp

13 Valuta

1

4 Følgene av svik

14 Lovvalg

5

15 Rett til å kreve nemndbehandling

Frist for å gi melding om skade

6 Oppsigelse av forsikring
7

16 Forsikringsselskapenes sentrale
skaderegister

Varighet for forsikringsavtalen og
premieberegning

17 En egenandel ved samme
skadetilfelle

8 Fornyelse av forsikringen

1		 Særlige begrensninger i Storebrands
erstatningsplikt
    
Storebrand svarer ikke for tap eller
skade, og økning i tap eller skade,
som direkte eller indirekte er forårsa
ket av eller står i sammenheng med:
1.1

Jordskjelv og vulkanske

utbrudd.
1.2

Giftig, radioaktiv, eksplosiv

eller annen farlig egenskap ved
kjerneladede sprenglegemer. Atom
kjerne-reaksjoner, ioniserende strål
ing, kjernebrennstoff eller radioaktivt
avfall.
1.3

Krig eller krigslignende hand

linger, opprør eller lignende forstyrr
elser av den offentlige orden.
1.4

Terrorhandling. Med terror

handling forstås enhver skade
voldende handling som fremstår å ha
hatt til hensikt å forårsake alvorlig
person- eller tingskade eller annet

betydelige tap for å øve innflytelse på denne være bosatt utenfor partenes
politisk, religiøs eller andre ideologis

hjemsted og utenfor den kommune

ke organer eller for å fremkalle frykt i

hvor forsikringstilfellet er inntruffet.

befolkningen.      

Unnlater en av partene å velge
skjønnsmann, oppnevnes denne på

2

Skjønn

hans eller hennes vegne av tingretten i den rettskrets hvor skjønnet

Er det adgang til å kreve skjønn i hen foretas. Blir skjønnsmennene ikke
enige om oppmann, oppnevnes
hold til forsikringsvilkårene, gjelder
følgende bestemmelser om frem

denne på samme måte.

gangsmåten:
Skjønnsmennene plikter å innhente
Skjønn avgis av sakkyndige og

de opplysninger og foreta de under

uhildede personer. Hver av partene

søkelser som de anser nødvend

velger en skjønnsmann. Hvis noen

ige. De plikter å avgi sitt skjønn på

av partene ønsker det, kan han eller

grunnlag av forsikringsvilkårene. De

hun velge særskilt skjønnsmann for

to skjønnsmenn foretar verdset

bestemte ting – ved avbruddstap for

telsen – besvarer spørsmålene ved

bestemte spørsmål.

avbruddstap – uten at oppmannen
tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles

Har den ene av partene skriftlig

oppmannen, som etter de samme

underrettet den annen om sitt valg,

regler avgir sitt skjønn over de punk

plikter denne innen en uke etter at

ter som skjønnsmennene er uenige

han eller hun har mottatt underret

om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes

ningen å gi meddelelse om hvem han

erstatningen på grunnlag av dennes

eller hun velger. Før skjønnet velger

skjønn. Erstatning skal dog ikke ligge

de to skjønnsmenn en oppmann. Hvis

utenfor de grenser som de to skjønns

noen av partene forlanger det, skal

menns ansettelser vil medføre.

Partene betaler hver sin skjønns
mann. Honorar til oppmannen og
mulige andre omkostninger ved
skjønnet bæres av partene med en
halvdel hver. Skjønnets verdsettelser
er bindende for begge parter.
     

3		 Renter av
erstatningsbeløp

6 Oppsigelse av
forsikring
6.1

Sikrede kan si opp:

6.1.1

skadeforsikring:

– dersom forsikringsbehovet faller
bort eller det foreligger andre særlige
grunner, jf. FAL par. 3-2, 2. ledd.
– for flytting til et annet forsikrings

Sikrede har krav på renter overens

selskap med 1 måneds varsel etter

stemmende med reglene i par. 8-4

01.01.2006, jf. FAL par. 3-6.

eller par. 18-4 i lov om forsikrings
avtaler (FAL).

4		 Følgene av svik

6.1.2 personforsikring:
– når som helst med 1 måneds varsel.
Dersom behovet faller bort eller ved

6.2.5 med 2 måneders frist der bruken av forsikringsgjenstanden eller
sikredes virksomhet endres i forsik
ringstiden på en måte som:
– innebærer at Selskapet ikke ville
ha overtatt forsikringen om det nye
forholdet hadde foreligget ved forsikringstidens begynnelse, eller
– er av betydning for Selskapets
mulighet til å gjenforsikre,
jf. FAL par. 3-7 eller par. 12-4.
6.2.6 med 2 måneders frist ved gjen
tatte mislighold av premiebetalingen,
jf. FAL par. 3-7 eller par. 12-4.

Den som gjør seg skyldig i svik mot

en sies opp umiddelbart, jf. FAL 12-3,

Storebrand, mister ethvert erstat

3. ledd.

7		 Varighet for
forsikringsavtalen og
premieberegning

og andre forsikringsavtaler i anled

6.2

7.1    Forsikringen gjelder fra det

ning samme hendelse, og Selskapet

forsikringen:

andre særlige grunner kan forsikring-

ningskrav mot Selskapet etter denne
Storebrand kan si opp

kan si opp enhver forsikringsavtale

tidspunkt avtale er vedtatt av partene
eller fra og med en senere avtalt dato

med sikrede, jf. FAL par. 4-2, 4-3, 8-1

6.2.1 hvis det er gitt uriktige

kl. 00.00. Forsikringen gjelder til kl.

eller par. 13-2, 13-3 og 18-1.

eller ufullstendige opplysninger om

24.00 siste dato i avtaleperioden.

risikoen, med 14 dagers varsel, jf.

Tilsvarende gjelder for senere fornyel

FAL par. 4-3 eller par. 13-3.

ser. Det er en forutsetning at premien

5		 Frist for å gi
melding om skade
   
5.1

Storebrand er fri for ansvar

hvis:
5.1.1

sikrede ikke har meddelt krav-

blir betalt innen den tid som fremgår
6.2.2 hvis det foreligger svik i

av betalingsvarselet.

forbindelse med opplysninger om
risikoen, med øyeblikkelig virkning, jf.

7.2    *Opphører en løpende forsik

FAL par. 4-3 eller par. 13-3.

ring i avtaleperioden, har selskapet
krav på premie forholdsmessig etter

6.2.3 hvis det foreligger svik ved

den tiden forsikringen har vært i

skadeoppgjøret, med en ukes varsel,

kraft, med mindre noe annet fremgår

som begrunner det.

jf. FAL par. 8-1 eller par. 18-1.

av det enkelte forsikringsvilkår.

5.1.2 sikrede ikke har anlagt sak

6.2.4 etter inntruffet skade hvis:

et til Selskapet innen ett år etter at
sikrede fikk kunnskap om de forhold

eller krevet nemndbehandling innen
seks måneder etter at sikrede fikk
skriftlig melding om at Selskapet ikke

*Nytt avsnitt 29.08.07
– sikrede har voldt skaden forsettlig,

7.3    *Dersom betalingsfristen ved

eller

2. gangs varsel ikke overholdes,

– sikrede har forsømt å overholde en

opphører avtalen helt eller delvis på

sikkerhetsforskrift, eller

grunn av manglende betaling. Selska

– skadeforløpet viser stort avvik fra

pet har i slike tilfeller krav på premie

det normale, eller

for inntil 60 dager utover den tid det

oversittes, jf. FAL par. 8-5, 18-5, 20-1.

– det i løpet av de siste 12 måneder

har vært i ansvar. Avtalen, eller de

har vært minst 3 skader til sammen

deler av avtalen som kravet gjelder,

5.2

under denne og andre avtaler med

blir annullert.

Selskapet.

*Nytt avsnitt 29.08.07

anser seg ansvarlig og det samtidig
er minnet ham eller henne om fristen, dens lengde og følgen av at den

Sikredes krav foreldes også

etter bestemmelsene i FAL par. 8-6
eller par. 18-6.

Oppsigelsesfristen er 2 måneder, jf.
FAL par. 3-7 eller par. 12-4.

8 Fornyelse av
forsikringen

13 Valuta

en skade. Registeret er ikke tilgjen

Premiebeløp, forsikringssummer,

slettes etter 10 år. Forsikringstakerne

Forsikring som gjelder for en tid av

erstatningsbeløp mv. som springer ut

minst ett år, fornyes for ett år ad

av forsikringsavtalen, regnes i nors-

gangen, hvis ikke forsikringstakeren

ke kroner (NOK) dersom ikke annet

har sagt opp avtalen innen forsik

fremgår av vilkår eller forsikrings

ringstidens utløp.

bevis.

gelig for andre, og registrerte skader
har rett til innsyn i registeret etter
personopplysningslovens par. 18 og
til å kreve retting av opplysningene
etter par. 27.

9		 Identifikasjon

14 Lovvalg

17 En egenandel ved
samme skadetilfelle

Bestemmelser om at sikredes rett

Norsk lovgivning gjelder for forsik

Utbetaler Storebrand ved samme

til erstatning helt eller delvis bort-

ringsavtalen i den utstrekning dette

skadetilfelle erstatning til sikrede i

faller som følge av sikredes handlin

ikke er i strid med lov nr. 111 av 27.

henhold til flere forsikringsdekninger,

ger eller unnlatelser får tilsvarende

november 1992 om lovvalg i forsik

trekkes bare en egenandel. Ved ulik

anvendelse ved handlinger eller

ring, eller det er gjort annen avtale.

størrelse på de aktuelle egenandeler,

     

benyttes den høyeste.

unnlatelser fra personer som nevnt i
FAL par. 4-11, annet ledd.
I næringsvirksomhet gjelder dette

15 Rett til å kreve
nemndbehandling

ved handlinger eller unnlatelser gjort
av ansatt som har det overordnede

Hvis du er uenig i Storebrands av

ansvar for den del av virksomheten

gjørelse i en sak som vedrører dine

hvor forsømmelsen er gjort.

forsikringer, kan du rette klagen til

10 Lovlige interesser

Forsikringsklagekontoret.
Forsikringsklagekontoret,

Forsikringen omfatter kun lovlige

Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo.

interesser som kan verdsettes i
penger.

11		 Vinningsforbud
Forsikringen skal ikke føre til vinning,
men skal bare erstatte det tap som
virkelig er lidt innenfor rammen av
forsikringsavtalen. Forsikringssum
men er intet bevis for tingens eller
interessens verdi.

12 Verneting

16 Forsikringsselskapenes sentrale
skaderegister
Skader som meldes til forsikringssel
skapene blir registrert i forsikrings
selskapenes sentrale register (FOSS).
Finansnæringens Hovedorganisasjon
er behandlingsansvarlig for registeret. Registreringen innholder fødsels
nummer, saksnummer, forsikrings- 
og skadetype foruten koder for
selskapet og saksbehandler. Når en

Tvister etter forsikringsavtalen avgjø

skade registreres får forsikringssel

res ved norsk domstol, med mindre

skapene automatisk en oversikt over

det er i strid med ufravikelige regler

alle skader som er meldt til register-

i gjeldende lovgivning, eller det er

et på samme kunde – også skader

gjort annen avtale.

meldt fra andre selskaper. Selskap-

M

Ø M E R KE
T
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ene får ikke tilgang til lagret informa
Trykkeri

67

4

41

2

sjon annet enn ved registrering av

