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Forsikringsselskap: If Skadeforsikring NUF,
Org.nr 981 290 666

Produkt: Eiendomsforsikring

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

Hvilken type forsikring?
Forsikringen gjelder for forsikret eiendom slik dette er spesifisert i forsikringsbeviset. Eiendom kan være bygninger, eiendeler, maskiner
eller varer.
Vi har tre forskjellige forsikringsalternativer – Brann, Standard og Super. De fleste kjøper Super, som er den mest omfattende dekningen.
Under de forskjellige rubrikkene nedenfor kommer det fram hva som inngår i de forskjellige dekningsalternativbene. For å se hva som
gjelder spesielt for din forsikring, må du se i ditt forsikringsbevis.

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen ikke?

Eiendom Brann

Kjøretøy og båter. (Er dekket hvis det er varer.)

Brann.

Skog, dyr

Naturulykke etter lov om naturskadeforsikring.

Flytebrygger, bruer

Eiendom Standard, i tillegg til Brann (over) dekkes også
Skade ved snøtyngde, snøpress, ras fra tak og ved
vind svakere enn storm.

Er det noen begrensninger i dekningen?
Tyveri fra uteareal (tyveri uten innbrudd) er oftest ikke dekket.
Om det er dekket, er egenandelen forhøyet.

Lynnedslag og elektrisk fenomen.
Tyveri og skadeverk

Naturulykkedekningen har flere begrensninger for ulike
typer forsikrede objekter.

Skade ved rørbrudd, gass, vann og annen væske.

Følgende skader er ikke erstatningsmessige:
- Skade på gulv eller vegg i utett våtrom.
- Skade ved sopp, råte, bakterier og kondens.
- Skade ved vann som trenger inn i bygning på annen
måte enn fra terreng eller grunn.
- Skade som skyldes setning i grunnen eller svikt i
fundament eller underlag for fundament, eller skade
ved jordtrykk.

Glass- og skiltskade
Eiendom Super, i tillegg til Brann og Standard (over)
dekkes også
Annen plutselig skade

Tilleggsdekninger
Maskinskade – teknisk og mekanisk svikt (for Super)

Svært begrenset dekning under transport.

Kjøle- og fryseskade på varer (for Standard og Super)

For visse skader gjelder en annen og høyere egenandel
enn avtalt.

Bygningsmessig tilleggsinnredning (for Brann,
Standard og Super).

For visse skader og visse objekter er erstatningsbeløpet
begrenset.
Om sikkerhetsforskriftene ikke er fulgt, kan erstatningen
bli satt ned ved skade.

Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder i hovedsak på det sted som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringsstedet).
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Forsikringen gjelder også på annet sted, men da er det begrensninger i dekningen. Disse framgår av vilkårene.

Hvilke forpliktelser har jeg?
Du plikter å gi If korrekt informasjon om din bedrift ved tegning av forsikring. I forsikringstiden plikter du å informere If om
endringer som skjer i bedriften. Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det meldes til If uten
ugrunnet opphold.

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

Når starter og slutter 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.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre særlige grunner,
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jf. FAL § 3-6, 1.ledd. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel.

