VERDIGJENSTAND
DOKUMENT MED OPPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET
Selskap: Landkreditt Forsikring AS

Produkt: Verdigjenstand

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

Hvilken forsikring er dette?
Verdigjenstandsforsikringen dekker skader på og tap av gjenstander med en stor verdi for deg. Det kan for eksempel være fotoutstyr,
bunad eller smykker.

Hva dekker forsikringen?
Forsikringen dekker ved en plutselig og
identifiserbar hendelse
Tyveri av gjenstanden
Skade på gjenstanden
Tap av gjenstanden

Hva dekker ikke forsikringen?
Skader som skyldes elde, slitasje, feil eller mangler
ved gjenstanden
Skader som skjer i forbindelse med reparasjon,
rens og restaurering
Skader som skjer ved utleie eller utlån av
gjenstanden til andre enn familie
Skader som skyldes sopp, råte og innsekter

Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder i hele verden.

Hvilke forpliktelser har jeg?
Du plikter å oppgi Landkreditt Forsikring riktig informasjon om gjenstanden. I forsikringsbeviset fremgår hvilke gjenstand og verdi
som er lagt til grunn. Hvis informasjon ikke er riktig plikter å varsle oss.

Når og hvordan betaler jeg?
Du kan velge om du vil betale forsikringen med faktura eller avtalegiro.
Du kan etablere avtalegiro i din bank. Ved etablering kan du selv velge om du vil ha 1, 2, 4 eller 12 betalingsterminer i året.
Hvis du har flere forsikringsavtaler hos oss, må du etablere en betalingsavtale for hver av dem.
Forsikringen må betales innen betalingsfristen som framkommer av betalingsvarselet.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra den dagen du selv velger, men tidligst fra den dagen du kjøper den. 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.
Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort.
Ved flytting av forsikringen til annet forsikringsselskap skal det gis en måneds varsel.
Ved slutten av avtaleperioden kan forsikringen sies opp dersom Landkreditt Forsikring varsles om dette innen forsikringstidens utløp

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Oppsigelsen sendes skriftlig per e-post.

