Side ..........: 0001
Utstedt dato ..: 05.01.2018
Kundenr........: 856253

Kalvegrenda Huseierforening
Kalveløkka 35
1339 VØYENENGA

Din forsikringskontakt:
Rørosbanken
Parkveien 53
0256 OSLO
Tlf. 72 40 90 00

*************************************
* F O R S I K R I N G S B E V I S *
*************************************
Dette forsikringsbeviset omfatter følgende forsikringer:
****************************************************************************
Forrige årspremie
Årspremie
*

Huseier
Sameie 2 til 6
Gnr.46,Bnr.190
Sameie 2 til 6
Gnr.46,Bnr.190
Sameie 2 til 6
Gnr.46,Bnr.190
Sameie 2 til 6
Gnr.46,Bnr.190
Sameie 2 til 6
Gnr.46,Bnr.190
Sameie 2 til 6
Gnr.46,Bnr.190
Sameie 2 til 6
Gnr.46,Bnr.190
Sameie 2 til 6
Gnr.46,Bnr.190
Sameie 2 til 6
Gnr.46,Bnr.190
Sameie 2 til 6
Gnr.46,Bnr.190
Sameie 2 til 6
Gnr.46,Bnr.190
Sameie 2 til 6
Gnr.46,Bnr.190
Sameie 2 til 6
Gnr.46,Bnr.190
Sameie 2 til 6
Gnr.46,Bnr.190
Sameie 2 til 6
Gnr.46,Bnr.190
Sameie 2 til 6
Gnr.46,Bnr.190

287.711
leiligh.
i Bærum
leiligh.
i Bærum
leiligh.
i Bærum
leiligh.
i Bærum
leiligh.
i Bærum
leiligh.
i Bærum
leiligh.
i Bærum
leiligh.
i Bærum
leiligh.
i Bærum
leiligh.
i Bærum
leiligh.
i Bærum
leiligh.
i Bærum
leiligh.
i Bærum
leiligh.
i Bærum
leiligh.
i Bærum
leiligh.
i Bærum

Sum årspris forsikring

--------287.711
=========

Side ..........: 0002
Utstedt dato ..: 05.01.2018
Kundenr........: 856253
Se "Nytt fra Eika Forsikring" for nærmere detaljer om endring i
pris og indeks. Har du andre spørsmål knyttet til dine forsikringer
kontakt din rådgiver.
****************************************************************************
Øvrig innhold:
* Sikkerhetsforskrifter
* Ansvarsbegrensninger i forbindelse med endring av risiko
* Frist for å melde inntruffet skade
* Retten til å kreve nemndbehandling
* Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister - FOSS

Side ..........: 0003
Utstedt dato ..: 05.01.2018
Kundenr........: 856253

**************************
* HUSEIER
*
**************************
Forsikringsnr:

5403806 / 21

Avtalen gjelder for perioden: 01.05.2017 - 01.05.2018
Begge dager fra/til kl. 00:00
Premie for avtaleperioden:
Forsikringssted:

287.711

Gnr.46,Bnr.190 i Bærum
1339 VØYENENGA

* Sameie 2 til 6 leiligh.

Fullverdi

12.634.560

* Løsøre, førsterisiko
Forsikringssum
- Dekkes kun hvis forsikringssum er valgt
Kalvestien 46/202 - 200
Alle boder medforsikret!
Sikkerhetsrabatt:
Sprinkling
Nei
Brannalarm
Nei
El-kontroll
Nei
Dato utført el-kontroll
- Kontrollen skal gjennomføres av autorisert installatør/
kontrollør. Alle feil og mangler skal utbedres fortløpende.
Rør i rør
Nei
Vannalarm
Nei
Vannstopp
Nei
Dato montert vannstopp
Innbruddsalarm
Nei
Gjennomført el.kontroll gir redusert risiko for brann og redusert
pris på forsikringen. Ta kontakt med din rådgiver i dag!
Dekningsomfang:
Huseierforsikring
15.581
- Hoved-dekninger: Brann-, vann- og innbruddsskader, ansvar som huseier og husleietap dekkes
i henhold til bestemmelsene i vilkårene for
huseierforsikring.
- Herav:
Naturskade
884
Styreansvar for borettslag/boligsameie
1.625
- Førsterisiko
1.000.000
- Særvilkår N90 gjelder
Avtalt forsikringssum utgjør selskapets samlede
utbetalingsplikt, inklusive saksomkostninger for
alle erstatningskrav for formuesskader som reises
mot sikrede i løpet av ett og samme forsikringsår.
Dugnadsulykke for borettslag/boligsameie
858
- Antall boenheter
132
- Særvilkår N95 gjelder
- Forsikringssummene er :

Side ..........: 0004
Utstedt dato ..: 05.01.2018
Kundenr........: 856253
- kr 100 000 - ved død
- kr 200 000 - ved 100 % medisinsk invaliditet. Ved
delvis invaliditet, tilsvarende mindre del av beløpet.
- kr 30 000 for behandlingsutgifter når forsikrede er
medlem av norsk folketrygd. Behandlingsutgifter
erstattes også i de tilfeller der ulykkesskaden ikke
gir varig medisinsk invaliditet.
Egenandeler:
Boligareal/øvrig areal
Huseierforsikring
10.000/15.000
- For spesielle egenandeler,
se vilkårenes pkt. 7.7
Naturskade
8.000
Styreansvar for borettslag/boligsameie
Standard egenandel
- Sikredes egenandel er kr 6.000 ved hvert
skadetilfelle, mens den samlede egenandel for alle
sikrede som gjøres ansvarlig for de samme
handlinger eller unnlatelser er begrenset til
kr 24.000.
Behandlingsutgifter
1.000
- Ved tannskade på barn under 20 år
500
* Sameie 2 til 6 leiligh.

Fullverdi

16.846.080

* Løsøre, førsterisiko
Forsikringssum
- Dekkes kun hvis forsikringssum er valgt
Kalvestien 46/194 - 191
Alle boder medforsikret!
Sikkerhetsrabatt:
Sprinkling
Nei
Brannalarm
Nei
El-kontroll
Nei
Dato utført el-kontroll
- Kontrollen skal gjennomføres av autorisert installatør/
kontrollør. Alle feil og mangler skal utbedres fortløpende.
Rør i rør
Nei
Vannalarm
Nei
Vannstopp
Nei
Dato montert vannstopp
Innbruddsalarm
Nei
Gjennomført el.kontroll gir redusert risiko for brann og redusert
pris på forsikringen. Ta kontakt med din rådgiver i dag!
Dekningsomfang:
Huseierforsikring
17.390
- Hoved-dekninger: Brann-, vann- og innbruddsskader, ansvar som huseier og husleietap dekkes
i henhold til bestemmelsene i vilkårene for
huseierforsikring.
- Herav:
Naturskade
1.179
Egenandeler:
Boligareal/øvrig areal

Side ..........: 0005
Utstedt dato ..: 05.01.2018
Kundenr........: 856253
Huseierforsikring
- For spesielle egenandeler,
se vilkårenes pkt. 7.7
Naturskade
* Sameie 2 til 6 leiligh.

Fullverdi

10.000/15.000
8.000
16.846.080

* Løsøre, førsterisiko
Forsikringssum
- Dekkes kun hvis forsikringssum er valgt
Kalvestien 46/190 - 187
Alle boder medforsikret!
Sikkerhetsrabatt:
Sprinkling
Nei
Brannalarm
Nei
El-kontroll
Nei
Dato utført el-kontroll
- Kontrollen skal gjennomføres av autorisert installatør/
kontrollør. Alle feil og mangler skal utbedres fortløpende.
Rør i rør
Nei
Vannalarm
Nei
Vannstopp
Nei
Dato montert vannstopp
Innbruddsalarm
Nei
Gjennomført el.kontroll gir redusert risiko for brann og redusert
pris på forsikringen. Ta kontakt med din rådgiver i dag!
Dekningsomfang:
Huseierforsikring
17.390
- Hoved-dekninger: Brann-, vann- og innbruddsskader, ansvar som huseier og husleietap dekkes
i henhold til bestemmelsene i vilkårene for
huseierforsikring.
- Herav:
Naturskade
1.179
Egenandeler:
Huseierforsikring
- For spesielle egenandeler,
se vilkårenes pkt. 7.7
Naturskade
* Sameie 2 til 6 leiligh.

Fullverdi

Boligareal/øvrig areal
10.000/15.000
8.000
16.846.080

* Løsøre, førsterisiko
Forsikringssum
- Dekkes kun hvis forsikringssum er valgt
Kalvestien 46/186 - 183
Alle boder medforsikret!
Sikkerhetsrabatt:
Sprinkling
Nei
Brannalarm
Nei
El-kontroll
Nei
Dato utført el-kontroll
- Kontrollen skal gjennomføres av autorisert installatør/

Side ..........: 0006
Utstedt dato ..: 05.01.2018
Kundenr........: 856253
kontrollør. Alle feil
Rør i rør
Vannalarm
Vannstopp
Dato montert vannstopp
Innbruddsalarm

og mangler skal utbedres fortløpende.
Nei
Nei
Nei
Nei

Gjennomført el.kontroll gir redusert risiko for brann og redusert
pris på forsikringen. Ta kontakt med din rådgiver i dag!
Dekningsomfang:
Huseierforsikring
17.390
- Hoved-dekninger: Brann-, vann- og innbruddsskader, ansvar som huseier og husleietap dekkes
i henhold til bestemmelsene i vilkårene for
huseierforsikring.
- Herav:
Naturskade
1.179
Egenandeler:
Huseierforsikring
- For spesielle egenandeler,
se vilkårenes pkt. 7.7
Naturskade
* Sameie 2 til 6 leiligh.

Fullverdi

Boligareal/øvrig areal
10.000/15.000
8.000
16.846.080

* Løsøre, førsterisiko
Forsikringssum
- Dekkes kun hvis forsikringssum er valgt
Kalvestien 46/182 - 179
Alle boder medforsikret!
Sikkerhetsrabatt:
Sprinkling
Nei
Brannalarm
Nei
El-kontroll
Nei
Dato utført el-kontroll
- Kontrollen skal gjennomføres av autorisert installatør/
kontrollør. Alle feil og mangler skal utbedres fortløpende.
Rør i rør
Nei
Vannalarm
Nei
Vannstopp
Nei
Dato montert vannstopp
Innbruddsalarm
Nei
Gjennomført el.kontroll gir redusert risiko for brann og redusert
pris på forsikringen. Ta kontakt med din rådgiver i dag!
Dekningsomfang:
Huseierforsikring
17.440
- Hoved-dekninger: Brann-, vann- og innbruddsskader, ansvar som huseier og husleietap dekkes
i henhold til bestemmelsene i vilkårene for
huseierforsikring.
- Herav:

Side ..........: 0007
Utstedt dato ..: 05.01.2018
Kundenr........: 856253
Naturskade
Panthaver

1.179
50

Egenandeler:
Huseierforsikring
- For spesielle egenandeler,
se vilkårenes pkt. 7.7
Naturskade
* Sameie 2 til 6 leiligh.

Fullverdi

Boligareal/øvrig areal
10.000/15.000
8.000
16.846.080

* Løsøre, førsterisiko
Forsikringssum
- Dekkes kun hvis forsikringssum er valgt
Kalvestien 46/178 - 175
Alle boder medforsikret!
Sikkerhetsrabatt:
Sprinkling
Nei
Brannalarm
Nei
El-kontroll
Nei
Dato utført el-kontroll
- Kontrollen skal gjennomføres av autorisert installatør/
kontrollør. Alle feil og mangler skal utbedres fortløpende.
Rør i rør
Nei
Vannalarm
Nei
Vannstopp
Nei
Dato montert vannstopp
Innbruddsalarm
Nei
Gjennomført el.kontroll gir redusert risiko for brann og redusert
pris på forsikringen. Ta kontakt med din rådgiver i dag!
Dekningsomfang:
Huseierforsikring
17.390
- Hoved-dekninger: Brann-, vann- og innbruddsskader, ansvar som huseier og husleietap dekkes
i henhold til bestemmelsene i vilkårene for
huseierforsikring.
- Herav:
Naturskade
1.179
Egenandeler:
Huseierforsikring
- For spesielle egenandeler,
se vilkårenes pkt. 7.7
Naturskade
* Sameie 2 til 6 leiligh.

Fullverdi

Boligareal/øvrig areal
10.000/15.000
8.000
21.057.600

* Løsøre, førsterisiko
Forsikringssum
- Dekkes kun hvis forsikringssum er valgt
Kalveløkka 46/199 - 195
Alle boder medforsikret!
Sikkerhetsrabatt:

Side ..........: 0008
Utstedt dato ..: 05.01.2018
Kundenr........: 856253
Sprinkling
Nei
Brannalarm
Nei
El-kontroll
Nei
Dato utført el-kontroll
- Kontrollen skal gjennomføres av autorisert installatør/
kontrollør. Alle feil og mangler skal utbedres fortløpende.
Rør i rør
Nei
Vannalarm
Nei
Vannstopp
Nei
Dato montert vannstopp
Innbruddsalarm
Nei
Gjennomført el.kontroll gir redusert risiko for brann og redusert
pris på forsikringen. Ta kontakt med din rådgiver i dag!
Dekningsomfang:
Huseierforsikring
21.447
- Hoved-dekninger: Brann-, vann- og innbruddsskader, ansvar som huseier og husleietap dekkes
i henhold til bestemmelsene i vilkårene for
huseierforsikring.
- Herav:
Naturskade
1.474
Egenandeler:
Huseierforsikring
- For spesielle egenandeler,
se vilkårenes pkt. 7.7
Naturskade
* Sameie 2 til 6 leiligh.

Fullverdi

Boligareal/øvrig areal
10.000/15.000
8.000
16.846.080

* Løsøre, førsterisiko
Forsikringssum
- Dekkes kun hvis forsikringssum er valgt
Nils Kirkeruds V. 46/323 - 320
Alle boder medforsikret!
Sikkerhetsrabatt:
Sprinkling
Nei
Brannalarm
Nei
El-kontroll
Nei
Dato utført el-kontroll
- Kontrollen skal gjennomføres av autorisert installatør/
kontrollør. Alle feil og mangler skal utbedres fortløpende.
Rør i rør
Nei
Vannalarm
Nei
Vannstopp
Nei
Dato montert vannstopp
Innbruddsalarm
Nei
Gjennomført el.kontroll gir redusert risiko for brann og redusert
pris på forsikringen. Ta kontakt med din rådgiver i dag!
Dekningsomfang:

Side ..........: 0009
Utstedt dato ..: 05.01.2018
Kundenr........: 856253
Huseierforsikring
17.390
- Hoved-dekninger: Brann-, vann- og innbruddsskader, ansvar som huseier og husleietap dekkes
i henhold til bestemmelsene i vilkårene for
huseierforsikring.
- Herav:
Naturskade
1.179
Egenandeler:
Huseierforsikring
- For spesielle egenandeler,
se vilkårenes pkt. 7.7
Naturskade
* Sameie 2 til 6 leiligh.

Fullverdi

Boligareal/øvrig areal
10.000/15.000
8.000
16.846.080

* Løsøre, førsterisiko
Forsikringssum
- Dekkes kun hvis forsikringssum er valgt
Nils Kirkeruds V. 46/319 - 316
Alle boder medforskret!
Sikkerhetsrabatt:
Sprinkling
Nei
Brannalarm
Nei
El-kontroll
Nei
Dato utført el-kontroll
- Kontrollen skal gjennomføres av autorisert installatør/
kontrollør. Alle feil og mangler skal utbedres fortløpende.
Rør i rør
Nei
Vannalarm
Nei
Vannstopp
Nei
Dato montert vannstopp
Innbruddsalarm
Nei
Gjennomført el.kontroll gir redusert risiko for brann og redusert
pris på forsikringen. Ta kontakt med din rådgiver i dag!
Dekningsomfang:
Huseierforsikring
17.390
- Hoved-dekninger: Brann-, vann- og innbruddsskader, ansvar som huseier og husleietap dekkes
i henhold til bestemmelsene i vilkårene for
huseierforsikring.
- Herav:
Naturskade
1.179
Egenandeler:
Huseierforsikring
- For spesielle egenandeler,
se vilkårenes pkt. 7.7
Naturskade
* Sameie 2 til 6 leiligh.

Fullverdi

* Løsøre, førsterisiko

Forsikringssum

Boligareal/øvrig areal
10.000/15.000
8.000
16.846.080

Side ..........: 0010
Utstedt dato ..: 05.01.2018
Kundenr........: 856253
- Dekkes kun hvis forsikringssum er valgt
Nils Kirkeruds V. 46/263 - 260
Alle boder medforsikret!
Sikkerhetsrabatt:
Sprinkling
Nei
Brannalarm
Nei
El-kontroll
Nei
Dato utført el-kontroll
- Kontrollen skal gjennomføres av autorisert installatør/
kontrollør. Alle feil og mangler skal utbedres fortløpende.
Rør i rør
Nei
Vannalarm
Nei
Vannstopp
Nei
Dato montert vannstopp
Innbruddsalarm
Nei
Gjennomført el.kontroll gir redusert risiko for brann og redusert
pris på forsikringen. Ta kontakt med din rådgiver i dag!
Dekningsomfang:
Huseierforsikring
17.390
- Hoved-dekninger: Brann-, vann- og innbruddsskader, ansvar som huseier og husleietap dekkes
i henhold til bestemmelsene i vilkårene for
huseierforsikring.
- Herav:
Naturskade
1.179
Egenandeler:
Huseierforsikring
- For spesielle egenandeler,
se vilkårenes pkt. 7.7
Naturskade
* Sameie 2 til 6 leiligh.

Fullverdi

Boligareal/øvrig areal
10.000/15.000
8.000
16.846.080

* Løsøre, førsterisiko
Forsikringssum
- Dekkes kun hvis forsikringssum er valgt
Nils Kirkeruds V. 46/259 - 256
Alle boder medforsikret!
Sikkerhetsrabatt:
Sprinkling
Nei
Brannalarm
Nei
El-kontroll
Nei
Dato utført el-kontroll
- Kontrollen skal gjennomføres av autorisert installatør/
kontrollør. Alle feil og mangler skal utbedres fortløpende.
Rør i rør
Nei
Vannalarm
Nei
Vannstopp
Nei
Dato montert vannstopp
Innbruddsalarm
Nei
Gjennomført el.kontroll gir redusert risiko for brann og redusert

Side ..........: 0011
Utstedt dato ..: 05.01.2018
Kundenr........: 856253
pris på forsikringen. Ta kontakt med din rådgiver i dag!
Dekningsomfang:
Huseierforsikring
17.390
- Hoved-dekninger: Brann-, vann- og innbruddsskader, ansvar som huseier og husleietap dekkes
i henhold til bestemmelsene i vilkårene for
huseierforsikring.
- Herav:
Naturskade
1.179
Egenandeler:
Huseierforsikring
- For spesielle egenandeler,
se vilkårenes pkt. 7.7
Naturskade
* Sameie 2 til 6 leiligh.

Fullverdi

Boligareal/øvrig areal
10.000/15.000
8.000
16.846.080

* Løsøre, førsterisiko
Forsikringssum
- Dekkes kun hvis forsikringssum er valgt
Maria Terrasse 46/314 - 311
Alle boder medforsikret!
Sikkerhetsrabatt:
Sprinkling
Nei
Brannalarm
Nei
El-kontroll
Nei
Dato utført el-kontroll
- Kontrollen skal gjennomføres av autorisert installatør/
kontrollør. Alle feil og mangler skal utbedres fortløpende.
Rør i rør
Nei
Vannalarm
Nei
Vannstopp
Nei
Dato montert vannstopp
Innbruddsalarm
Nei
Gjennomført el.kontroll gir redusert risiko for brann og redusert
pris på forsikringen. Ta kontakt med din rådgiver i dag!
Dekningsomfang:
Huseierforsikring
17.390
- Hoved-dekninger: Brann-, vann- og innbruddsskader, ansvar som huseier og husleietap dekkes
i henhold til bestemmelsene i vilkårene for
huseierforsikring.
- Herav:
Naturskade
1.179
Egenandeler:
Huseierforsikring
- For spesielle egenandeler,
se vilkårenes pkt. 7.7
Naturskade

Boligareal/øvrig areal
10.000/15.000
8.000

Side ..........: 0012
Utstedt dato ..: 05.01.2018
Kundenr........: 856253

* Sameie 2 til 6 leiligh.

Fullverdi

16.846.080

* Løsøre, førsterisiko
Forsikringssum
- Dekkes kun hvis forsikringssum er valgt
Maria Terrasse 46/310 - 307
Alle boder medforsikret!
Sikkerhetsrabatt:
Sprinkling
Nei
Brannalarm
Nei
El-kontroll
Nei
Dato utført el-kontroll
- Kontrollen skal gjennomføres av autorisert installatør/
kontrollør. Alle feil og mangler skal utbedres fortløpende.
Rør i rør
Nei
Vannalarm
Nei
Vannstopp
Nei
Dato montert vannstopp
Innbruddsalarm
Nei
Gjennomført el.kontroll gir redusert risiko for brann og redusert
pris på forsikringen. Ta kontakt med din rådgiver i dag!
Dekningsomfang:
Huseierforsikring
17.390
- Hoved-dekninger: Brann-, vann- og innbruddsskader, ansvar som huseier og husleietap dekkes
i henhold til bestemmelsene i vilkårene for
huseierforsikring.
- Herav:
Naturskade
1.179
Egenandeler:
Huseierforsikring
- For spesielle egenandeler,
se vilkårenes pkt. 7.7
Naturskade
* Sameie 2 til 6 leiligh.

Fullverdi

Boligareal/øvrig areal
10.000/15.000
8.000
16.846.080

* Løsøre, førsterisiko
Forsikringssum
- Dekkes kun hvis forsikringssum er valgt
Maria Terrasse 46/306 - 303
Alle boder medforsikret!
Sikkerhetsrabatt:
Sprinkling
Nei
Brannalarm
Nei
El-kontroll
Nei
Dato utført el-kontroll
- Kontrollen skal gjennomføres av autorisert installatør/
kontrollør. Alle feil og mangler skal utbedres fortløpende.
Rør i rør
Nei
Vannalarm
Nei
Vannstopp
Nei

Side ..........: 0013
Utstedt dato ..: 05.01.2018
Kundenr........: 856253
Dato montert vannstopp
Innbruddsalarm

Nei

Gjennomført el.kontroll gir redusert risiko for brann og redusert
pris på forsikringen. Ta kontakt med din rådgiver i dag!
Dekningsomfang:
Huseierforsikring
17.390
- Hoved-dekninger: Brann-, vann- og innbruddsskader, ansvar som huseier og husleietap dekkes
i henhold til bestemmelsene i vilkårene for
huseierforsikring.
- Herav:
Naturskade
1.179
Egenandeler:
Huseierforsikring
- For spesielle egenandeler,
se vilkårenes pkt. 7.7
Naturskade
* Sameie 2 til 6 leiligh.

Fullverdi

Boligareal/øvrig areal
10.000/15.000
8.000
16.846.080

* Løsøre, førsterisiko
Forsikringssum
- Dekkes kun hvis forsikringssum er valgt
Maria Terrasse 46/302 - 299
Alle boder medforsikret!
Sikkerhetsrabatt:
Sprinkling
Nei
Brannalarm
Nei
El-kontroll
Nei
Dato utført el-kontroll
- Kontrollen skal gjennomføres av autorisert installatør/
kontrollør. Alle feil og mangler skal utbedres fortløpende.
Rør i rør
Nei
Vannalarm
Nei
Vannstopp
Nei
Dato montert vannstopp
Innbruddsalarm
Nei
Gjennomført el.kontroll gir redusert risiko for brann og redusert
pris på forsikringen. Ta kontakt med din rådgiver i dag!
Dekningsomfang:
Huseierforsikring
17.390
- Hoved-dekninger: Brann-, vann- og innbruddsskader, ansvar som huseier og husleietap dekkes
i henhold til bestemmelsene i vilkårene for
huseierforsikring.
- Herav:
Naturskade
1.179
Egenandeler:
Huseierforsikring

Boligareal/øvrig areal
10.000/15.000

Side ..........: 0014
Utstedt dato ..: 05.01.2018
Kundenr........: 856253
- For spesielle egenandeler,
se vilkårenes pkt. 7.7
Naturskade
* Sameie 2 til 6 leiligh.

Fullverdi

8.000
25.269.120

* Løsøre, førsterisiko
Forsikringssum
- Dekkes kun hvis forsikringssum er valgt
Maria Terrasse 46/298 - 293
Alle boder medforsikret!
Sikkerhetsrabatt:
Sprinkling
Nei
Brannalarm
Nei
El-kontroll
Nei
Dato utført el-kontroll
- Kontrollen skal gjennomføres av autorisert installatør/
kontrollør. Alle feil og mangler skal utbedres fortløpende.
Rør i rør
Nei
Vannalarm
Nei
Vannstopp
Nei
Dato montert vannstopp
Innbruddsalarm
Nei
Gjennomført el.kontroll gir redusert risiko for brann og redusert
pris på forsikringen. Ta kontakt med din rådgiver i dag!
Dekningsomfang:
Huseierforsikring
24.563
- Hoved-dekninger: Brann-, vann- og innbruddsskader, ansvar som huseier og husleietap dekkes
i henhold til bestemmelsene i vilkårene for
huseierforsikring.
- Herav:
Naturskade
1.769
Egenandeler:
Huseierforsikring
- For spesielle egenandeler,
se vilkårenes pkt. 7.7
Naturskade

Boligareal/øvrig areal
10.000/15.000

SUM ÅRSPREMIE HUSEIER

8.000
287.711
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SIKKERHETSFORSKRIFTER OG ANSVARSBEGRENSNINGER VED ENDRING AV RISIKO.
Til forsikringene er det knyttet sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger i forbindelse med endring av risiko som beskrevet nedenfor.
Tekstene kan være forkortet i forhold til vilkårene. Fullstendige
sikkerhetsforskrifter finnes i de enkelte vilkårssett. Henvises det til
forskrifter gitt av andre, kan disse skaffes på forespørsel.
Overtredelse av sikkerhetsforskriftene eller de øvrige forhold som er
beskrevet, kan medføre at erstatningen reduseres eller faller bort,
jfr. Forsikringsavtaleloven (FAL) §§ 4-6, 4-7, 4-8, 13-6, 13-7 og 13-9.
Det samme gjelder for ektefelle/samboer som sikrede bor sammen med,
jfr. FAL § 4-11.
*************************
* HUSEIER
*
*************************
SIKKERHETSFORSKRIFTER MED HENVISNING TIL VILKÅRETS PUNKT.
5.2.1.1 Krav om sikring mot brannskader i henhold til offentlige lover
og forskrifter, for eksempel Brann- og eksplosjonsvernloven med
forskrifter.
Krav om at sprenging skal utføres av person med gyldig
sprengingssertifikat.
5.2.1.3 Krav om branndører og brannlemmer. Hvis disse holdes åpne skal
de ha automatisk lukking ved branntilfelle og de skal funksjonsprøves minst en gang hver uke.
5.2.1.4 Krav om påbudte slokkingsredskaper og merking av disse, samt kontroll
med avmerket dato for at denne er utført. I bolig kreves kontroll
minst hvert 5. år, andre steder skal kontroll skje hvert år.
5.2.1.5 Krav om å ha gyldige sertifikater til å utføre arbeider hvor
det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, loddeog/eller slipeutstyr.
Det er ikke tillatt å benytte åpen flamme på tidligere tekkede tak.
Brennbart materiale skal enten fjernes eller beskyttes mot varme.
Åpninger i gulv, vegger og tak skal være tettet.
Det skal være godkjent slokkingsutstyr lett tilgjengelig på
arbeidsstedet.
Brannvakt skal være til stede under arbeidet, i pauser og minst
1 time etter at arbeidet er avsluttet.
5.2.1.6 Krav til automatisk slukkeanlegg med egnet slukkemiddel dersom
det benyttes koke-/stekeinnretning med frityr-/vegetabilske oljer.
For mindre anlegg med inntil 8 liter olje er kravet at det finnes
minst 1 stk 6 liter Wet Chemical plassert på lett synlig
og avmerket plass i nærheten av koke-/stekeinnretningen.
Alle ansatte skal ha gjennomgått opplæring i bruk av slukkeanlegget/
slukkeapparatet.
5.2.1.8 Krav til at brennbart avfall eller avfall som kan selvantenne legges
i beholder/container av flammefast materiale. Slike containere skal
plasseres i god avstand fra bygning for å unngå brannsmitte.
5.2.2
Krav til sikring av elektronisk utstyr mot overspenning etc.
5.2.3
Krav om at bygning og badekilder skal være tilstrekkelig oppvarmet
for å unngå frostskader, eller sørge for nedtapping av røranlegg
og badekilde.
Krav om regelmessig tilsyn av sluk og vannlåser.
Vaske-/oppvaskmaskin skal stå i rom med sluk eller ha innebygd
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5.2.4

5.2.5
5.2.6
5.2.7

stoppeventil.
Utvendige ledninger skal legges etter stedlige forskrifter, eller
i minst 140 cm's dybde.
Der det ikke stilles særskilte krav til innbruddssikring på grunn
av virksomheten i bygget, gjelder følgende:
Ytterdører og dører fra fellesareal skal være låst med FG-godkjent
låseenhet. Hvis mulig skal også dører i offentlig påbudt rømningsvei være utstyrt med FG-godkjent låseenhet.
Vinduer og andre åpninger skal være lukket og forsvarlig sikret
for å hindre uvedkommende i å komme inn i bygningen/rommet.
Nøkler skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.
Skytevåpen, våpendeler og ammunisjon skal oppbevares innlåst i
FG-godkjent sikkerhetsskap etter gjeldende forskrifter.
Krav om vedlikehold av og tilsyn med forsikret bygning, samt
bygningens rørledning og elektrisk anlegg.
Krav om snømåking av tak, balkong og terrasse.
Krav om forskriftsmessig utførelse av reparasjoner, nyinstallasjoner
og bygningsarbeid.

ANSVARSBEGRENSNINGER I FORBINDELSE MED ENDRING AV RISIKO MED HENVISNING TIL
VILKÅRETS PUNKT.
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.4
5.5
6.1

Følgene av å ikke gi melding om opphørt virksomhet og fraflyttet
eiendom: Kun brann- og naturskade erstattes.
Følgene av å ikke overholde sikringstiltak nevnt i forsikringsbeviset: Sikringstiltak skal være gjennomført og holdt vedlike.
Endring kan betinge høyere premie og føre til redusert erstatning.
Følgene av å ikke melde om bruksendring: Endring kan betinge
høyere premie og erstatningen reduseres eller faller bort.
Følgene av skade voldt ved forsett: Erstatning kan falle bort.
Følgene av skade voldt ved grov uaktsomhet: Erstatningen reduseres
eller faller bort.
Følgene av å ikke gi melding om tilbygg eller annen forandring som
innvirker på bygningens verdi: Endring kan betinge høyere premie
og føre til redusert erstatning.

EGENÆRKLÆRING
Ved oppstart av kundeforhold ble egenerklæring besvart den 15.02.2016.
Vi har registrert følgende svar på din egenerklæring.
* Har din bedrift/forsikringstaker utestående gjeld i annet
forsikringsselskap? Nei.
* Har din bedrift/forsikringstaker blitt oppsagt i annet
forsikringsselskap? Nei.
* Har din bedrift/forsikringstaker 5 eller flere skader de siste 3 år
i annet forsikringsselskap? Nei.
Gjelder ikke glass-/redningsskader på bil.
Er opplysningene feil, kontakt din forsikringsrådgiver snarest.
Uriktige opplysninger kan få betydning for ditt skadeoppgjør.
BEHANDLING OG OPPBEVARING AV PERSONOPPLYSNINGER
Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger,
som for eksempelvis innsamling, registrering, sammenstilling, lagring
og utlevering eller en kombinasjon av disse.

Side ..........: 0017
Utstedt dato ..: 05.01.2018
Kundenr........: 856253

Eika Forsikring AS er behandlingsansvarlig og har konsesjon til å behandle
personopplysninger innen rammen av gjeldende lov og forskrift, samt
Datatilsynets konsesjon.
Selskapet registrerer og lagrer alle personopplysninger som er nødvendige
for at selskapet skal kunne administrere forsikringen og oppfylle
selskapets avtaleforpliktelser i selskapets interne kunderegister.
Selskapet kan uten kundens samtykke benytte nøytrale personopplysninger
(kundens navn, kontaktopplysninger, fødselsdatoer og produkttype det er
inngått avtale om) i forbindelse med kundeoppfølging og markedsføring.
Personopplysninger kan utleveres til offentlige myndigheter når dette
følger av lovbestemt opplysnings- og/eller utleveringsplikt.
Personopplysningene kan bli overført til et felles konsernkunderegister
for administrasjon og kundepleie, herunder markedsføring av nye
forsikringsprodukter med hjemmel i Personopplysningsloven § 8 bokstav f,
jfr § 12. Opplysningstypen må begrense seg til kontaktopplysninger,
fødselsnummer, selskapstilhørighet og produkttype. Overføring av andre
opplysninger til et felles konsernkunderegister er avhengig av kundens
samtykke.
Etter Personopplysningsloven har du rett til å få innsyn i de opplysninger
selskapet har om deg, og rett til å kreve at selskapet retter opplysninger
som er feilaktige eller ufullstendige.
For å få mer informasjon om hvilke opplysninger som er registrert om deg,
så kan du henvende deg skriftlig til selskapet.
Ønsker du mer informasjon om selskapets bruk av personopplysninger, gå
inn på www.eika.no
FRIST FOR Å MELDE INNTRUFFET SKADE
Skade skal meldes til selskapet snarest mulig, jf. Forsikringsavtaleloven
(FAL) §§ 4-10 og 13-11. Retten til erstatning kan falle bort dersom kravet
ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kjennskap
til de forhold som begrunner erstatningskravet, jf. FAL §§ 8-5 og 18-5.
VAKTTELEFON VED SKADE:
Tlf.: 62 55 07 77
Fax: 62 55 07 01
E-post: forsikring@eika.no
For skademeldingsskjema, se www.eika.no
Våre åpningstider alle hverdager er 08.00 - 16.00. Trenger du hjelp
utenom åpningstiden, treffer du Falck på samme telefonnummer.
RETTEN TIL Å KREVE NEMNDBEHANDLING - KLAGENEMND
Mener du at Eika Forsikring AS har gjort feil i saker som gjelder
forsikringsavtalen eller erstatningsoppgjøret kan du ta kontakt med:
Eika Klageordning
Postboks 332
2303 HAMAR
klageordning@eika.no

eller

Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
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Det er gratis å henvende seg til disse klagenemndene.
FORSIKRINGSSELSKAPENES SENTRALE SKADEREGISTER - FOSS
Alle skader som meldes et forsikringsselskap, registreres i forsikringsselskapenes sentrale skaderegister - FOSS. Når et forsikringsselskap
melder en skade til registeret, får selskapet automatisk oversikt over
alle skader som tidligere er innmeldt på samme kunde, også i andre
forsikringsselskap. Forsikringstakerne har innsynsrett i registeret etter
Personopplysningsloven § 18, og rett til å kreve retting av opplysningene
etter Personopplysningsloven § 27.
GARANTIORDNING FOR SKADEFORSIKRING
Eika Forsikring AS er med i en garantiordning for selskaper som tilbyr
skadeforsikring. Garantiordningen skal hjelpe de sikrede hvis selskapet
ikke kan betale sine forsikringsforpliktelser iht skadeforsikringsavtalene, se lov av 06.12.1996 og Forskrift om garantiordning for
skadeforsikring av 22.12.06.
Garantiordningen har maksimalt beløp pr krav. Ordningen omfatter blant
annet ikke livsforsikring, luftfartsforsikring, sjøforsikring, energiforsikring, kredittforsikring eller næringsforsikring for større
næringsdrivende. For detaljer vises det til forskriften.
DIN FORSIKRINGSKONTAKT:

FORSIKRINGSGIVER:

Rørosbanken
Parkveien 53
0256 OSLO

Eika Forsikring AS
Postboks 332
2303 HAMAR

Tlf. 72 40 90 00

Org.nr.: 979 628 684

Forsikringsformidleren (distributøren) er registrert i
Eika Forsikring AS sitt register som finnes under:
https://eika.no/om-oss/selskaper/produktselskaper/forsikring
Forsikringsformidleren opptrer på vegne av Eika Forsikring AS og
mottar provisjon basert på den samlede porteføljen, som foretaket har
formidlet. Provisjonen er avhengig av porteføljens skadeprosent.
Forsikringsformidleren mottar ikke provisjon ut i fra den enkelte
forsikring.
Provisjonssatsen er 12,00 % av årlig premie for inneværende år.
Distributøren mottar i tillegg 5 % engangsprovisjon på årlig netto
økning i sin totale forsikringsportefølje.
Det kreves ikke provisjon eller annet vederlag fra oppdragsgiver.

