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Hei!
Som avtalt sender jeg deg tilbud på forsikring.
På de neste sidene finner du tilbudet, som inneholder:

• FORSIKRINGSOVERSIKT

Viser hvilke forsikringer vi har gitt tilbud på, og hva
de vil koste.

• FORSIKRINGSDETALJER

Her finner du forsikringssummer, egenandeler og hva
hver enkelt forsikring dekker.

Ta gjerne kontakt hvis det er noe du ønsker å diskutere
nærmere - eller om du vil akseptere tilbudet.
Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

FOR
MYE PAPIR?
FÅ
TILGANG
TIL FORSIKRINGENE DINE
ONLINE
Logg
inn og
få elektroniske
dokumenter
• se dine
forsikringer
og tilbud
• gjør endringer på dine forsikringer
mindre
papir å holde styr på
• meld
skade
brafull
foroversikt
miljøet over fakturaer og
• få
• betalinger
få beskjed via e-post eller SMS
alleelektroniske
vilkår online
• få
dokumenter

Logg inn på if.no/bedrift/logg-inn

Tilbudet gjelder t.o.m. 18. mai 2017

Vennlig hilsen
If
Kundesenter Bedrift

A2

Telefon: +47 815 00 808
E-post: bedrift@if.no
Adresse: Solheimsgaten 11, 5058 BERGEN

If
Postadresse: Postboks 240, 1326 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 264, 0283 Oslo

Telefon: 02400
www.if.no

If Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: 981 290 666
If Skadeforsikring AB (publ), Org.nr: 516401-8102
Hovedkontor: 106 80 Stockholm

Nyttig

informasjon

DINE KUNDEFORDELER I IF

ALLTID TILGJENGELIG
Du kan kontakte oss 24/7.

DERSOM DET SKJER EN SKADE

HURTIG SKADEBEHANDLING

Så fort vi får en skademelding overtar vi
ansvaret for skaden og kontakter de
rette spesialister.

Vi løser mer enn halvparten av
alle skader innen 24 timer.

GI OSS BESKJED VED ENDRINGER

OM UHELLET SKULLE VÆRE UTE

Det er viktig at du sjekker at alt ser riktig ut og gir
beskjed om det er noe som mangler eller må endres.

Vi har avtale med verksteder og håndverkere som
prioriterer våre kunder slik at du kommer raskest
mulig tilbake i normal drift.

Vedlagte forsikringsavtale viser hvilke forsikringer du
har hos oss og hva de dekker.

Er du uheldig, og får en skade, vil du bli tatt hånd om
av en skadebehandler.

Ved skade kan du ringe oss døgnet rundt på telefon
02400.
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Tilbud Forsikringsoversikt
Norwegian Unix User Group
Avtaleperiode:
01.05.2017 - 30.04.2018

PRIS FOR
AVTALEPERIODEN

DINE FORSIKRINGER

Eiendomsforsikring

Forsikringsoversikt

Organisasjonsnummer 979629079

NOK 905

Videoopptak

905

Totalt

NOK 905
6

Riktige forsikringsopplysninger
Forsikringsbeviset viser deg hva din forsikringsavtale inneholder og fremhever de opplysningene som er som er viktige for If sin vurdering av risikoen din
for skade, forsikringsprisen, og for å tilby deg riktige forsikringer.
Det er viktig at If får beskjed om endringer som skjer i din virksomhet. I tillegg må du se igjennom forsikringsbeviset for å kontrollere at de opplysningene
If har er korrekte.
Dersom det har vært en endring i din virksomhet som er av betydning for forsikringsavtalen som If ikke er gjort kjent med og har akseptert endringen før
en skade inntreffer, kan det føre til at forsikringsutbetalingen din reduseres eller faller helt bort.

Forsikringsdetaljer

Herav naturskade:

Sikkerhetsforskrifter
Forsikringsvilkår
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Forsikringsbevis - Forsikringsdetaljer

Tilbud Eiendomsforsikring
Pris per år NOK 905

Geografisk område: Norden

Gjenstander som leies ut: Omfattes

Allrisk

905

Forsikringssum: 80 000 kr

Egenandel: 1 500 kr

Forsikringsoversikt

Videoopptak

Forsikringsdetaljer
Sikkerhetsforskrifter
Forsikringsvilkår
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Produktsammendrag Verdisakforsikring

Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva forsikringen omfatter og noen av de begrensningene som gjelder. Innholdet er forenklet i forhold til den
fullstendige vilkårsteksten. Skulle du få en skade erstattes den i henhold til vilkårene.

2 Forsikringsomfang
Hva er forsikret
• Forsikringen omfatter gjenstander som er nevnt i forsikringsbeviset, for den summen som er angitt i forsikringsbeviset.
• Kostnader til reinstallasjon og klargjøring av maskiner og programvare etter skade, samt rekonstruksjon av data, med inntil 50 000 kr.

Forsikringsoversikt

1 Innledning

Hva er ikke forsikret
• Skade som skyldes slitasje, gradvis forringelse, feil eller mangler ved gjenstanden.
• Skade som skyldes insekter og mark.
• Skade som oppstår under utleie.
Hvilke skader som dekkes
• Plutselig fysisk skade som rammer den forsikrede gjenstanden.
• Skade ved at forsikret gjenstand har gått tapt.

3 Egenandel
Den vanligste egenandelen er 1 500 kr, men man kan velge annen egenandel.

4 Tilleggsinformasjon
I dette avsnittet nevner vi en del spesielle forhold som kan være viktig for deg å kjenne til.
Sikkerhetsforskrifter
Hensikten med sikkerhetsforskriftene er å redusere omfanget av en skade eller avverge at en skade skjer. Dersom sikkerhetsforskriftene ikke overholdes
kan retten til erstatning, helt eller delvis, falle bort.

Forsikringsdetaljer

Det trekkes i de fleste tilfeller egenandel ved skade.

Sikring mot tyveri
For forsikrede gjenstander som tas med på reiser gjelder følgende:
• Under reise skal gjenstandene bæres med deg eller oppbevares på låst hotellrom, lugar, etc.
• Nøkler må oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.
• Gjenstandene skal, når motorkjøretøy, campingvogn eller båt forlates, oppbevares i separat, låst bagasjerom uten vindu.

Sikkerhetsforskrifter

Vedlikehold
De forsikrede gjenstander skal holdes i god driftsmessig stand. Sikrede skal påse at offentlige forskrifter og leverandørens eller andres forskrifter for bruk
og vedlikehold av gjenstander overholdes.

Forsikringsvilkår
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