FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR FOR EGENANDELS- OG NØKKELFORSIKRING
Gjeldende fra 1.1.2014
For Egenandels- og nøkkelforsikring gjelder Forsikringsbeviset, Forsikringsvilkårene og Gruppeavtalen mellom Hallingkraft og Legal24. For
øvrig gjelder Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989, nr. 69 (FAL) og norsk lovgivning eller, dog slik at vilkårene går f oran der de skiller
seg fra lovbestemmelser som kan fravikes.

FORSIKRINGSBEVIS
Hva Egenandels- og nøkkelforsikringen omfatter
Egenandels- og nøkkelforsikringen følger strømavtalen for fritidsbolig og gjelder for denne. Dersom kunden ikke har fritidsbolig, følger
forsikringen strømavtalen for primærbolig og gjelder for denne. Forsikringen dekker;
•
Egenandel på innbo- og løsøre med inntil 4 000 kroner for skade som skyldes lynnedslag eller annen elektrisk fenomenskade som
kortslutning, lysbue, overslag eller overspenning
•
Kostnader forbundet med å gjenskaffe nøkler til sikredes fritidsbolig eller bolig i tilfelle tap eller tyveri av forsikredes nøkler
Forsikringstaker: Hallingkraft AS
Forsikringsagent: Legal Insurance Group AS (Legal24)
Forsikringsselskap: AmTrust Law Ltd.

Hvem forsikringen gjelder for / Forsikrede
Forsikringen gjelder privatpersoner (Forsikrede) som har inngått avtale om Egenandels- og nøkkelforsikring som en del av strømavtalen med
Hallingkraft og er navngitt på strømfakturaen. Forsikringen gjelder også for Forsikredes ektefelle/partner/samboer med samme adresse som
Forsikrede. De Forsikrede må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av Norsk Folketrygd jfr. Lov om folketrygd av 28.2.1997,
kap. 2.

Ikrafttredelse og opphør av forsikringen
Forsikringen gjelder fra dagen etter at Hallingkraft i sitt kunderegister har registrert Forsikredes Egenandels- og nøkkelforsikring.
Forsikringen fornyes automatisk sammen med strømregningen. Forsikringen opphører dersom Forsikrede sier opp sin avtale om
Egenandels- og nøkkelforsikring eller den dagen Forsikredes strømavtale hos Hallingkraft opphører. Ved manglende betaling opphører
forsikringen samtidig med at strømavtalen med Hallingkraft avsluttes. Dersom Forsikredes strømavtale gjenopptas, vil forsikringen tre i kraft
igjen fra dagen etter at strømavtalen er gjenopptatt.

FORSIKRINGSVILKÅR
1. INNLEDNING
Forsikringsvilkårene (vilkårene) inneholder nærmere opplysninger
om ytelsene Forsikrede har rett til ved skade på innbo- og løsøre
og ved tap av nøkler til fritidsbolig/bolig. Vilkårenes begrensninger
er også beskrevet. Enkelte ord i vilkårene med spesiell betydning,
er skrevet med stor forbokstav og forklart under overskriften
DEFINISJONER.

Hendelsestidspunkt
Dagen for lynnedslag eller elektrisk fenomenskade, eller dagen for
tap av nøkkel.
3. FORSIKRINGSDEKNINGEN, FORSIKRINGSSUM OG
ERSTATNINGSUTBETALING
3.1 EGENANDELSFORSIKRING

2. DEFINISJONER
Forsikringsselskap (Selskapet): AmTrust Law Ltd.,
No2 Minster Court, Mincing Lane, London EC3R 7BB
Forsikringsagent
Forsikringsagent er Legal Insurance Group AS, Hammersborg
Torg 3, 0179 Oslo.
Registrert og godkjent hos Finanstilsynet som forsikringsagentforetak og forsikringsformidler for utenlandsk forsikringsselskap.
Forsikringstaker
Hallingkraft AS
Forsikrede
Privatperson som har inngått avtale om Egenandels- og
nøkkelforsikring med Hallingkraft.
Forsikringsavtalen
Avtale om kollektiv Egenandels- og nøkkelforsikring, mellom
Hallingkraft og Selskapet.
Forsikringens startdato
Dagen etter at Hallingkraft har registrert i sine datasystemer at
Forsikrede har gitt sitt samtykke til kjøp av Egenandels- og
nøkkelforsikring.

3.1.1 Hva forsikringen omfatter
Forsikringen dekker Forsikredes Egenandel på innbo- og løsøre
(fritidsbolig-/boligforsikring) for skade som skyldes lynnedslag eller
annen Elektrisk fenomen. Det forutsettes at Forsikrede har mottatt
forsikringsoppgjør fra sitt innbo- og løsøreforsikringsselskap og at
utbetalingen overstiger egenandelen.
3.1.2 Forsikringssum
Erstatningen er begrenset til Forsikredes egenandel, maksimalt
4 000 kroner.
3.1.3 Erstatningsutbetaling
Utbetalingen skjer direkte til Forsikrede.
3.2 NØKKELFORSIKRING
3.2.1 Hva forsikringen omfatter
Forsikringer dekker kostnader forbundet med gjenanskaffelse av
nøkler til Forsikredes fritidsbolig/bolig i tilfelle tap- eller tyveri av
Forsikredes nøkler. Om nødvendig dekkes ny lås dersom nøkkel
stjeles sammen med identitetspapirer.
3.2.2 Forsikringssum
Erstatningen er begrenset til maksimalt 4 000 kroner
per 12 måneder.

Egenandelsforsikring
Egenandel på Forsikredes forsikring for innbo og løsøre
(fritidsbolig-/boligforsikring) i forbindelse med skade som følge av
lynnedslag eller Elektrisk Fenomen.
Elektrisk fenomen
Uforutsett kortslutning, lysbue, overslag og overspenning som
fører til skade på, eller tap av Forsikredes innbo/løsøre.
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3.2.3 Hva forsikringen ikke omfatter
Forsikringen omfatter ikke:
At forsikredes nøkler er gjenglemt, etterlatt, bortkommet eller
forlagt
Tap/skade som Forsikrede volder forsettlig eller ved grov
uaktsomhet
Følgeskader av enhver art
Tap av eller tyveri som følge av krig, sivil ulydighet, opprør,
revolusjon, terror, force majeure eller kjernereaksjon
3.2.4 Aktsomhetskrav
Forsikrede skal utvise normal aktsomhet og forsøke å hindre
skader som omfattes av forsikringen. Erstatning gis ikke for
forhold som var kjent ved tegning av forsikringen.
4. GENERELLE VILKÅR
Selskapet kan endre forsikringsvilkårene med tre måneders
varsel. Dersom Forsikrede gjør seg skyldig i svik mot Selskapet,
mister Forsikrede ethvert krav mot Selskapet i anledning samme
hendelse, jfr. FAL § 13-2, 1.ledd. Dersom Forsikrede ellers har
forsømt sin opplysningsplikt, og det ikke bare er lite å legge
vedkommende til last, kan Selskapets ansvar settes ned eller falle
helt bort, jfr FAL § 13-1, 2.ledd.
5. MELDING AV SKADE
Melding av skade skal uten ugrunnet opphold sendes til:
Legal24, Hammersborg Torg 3, 0179 Oslo
Telefon 07240
hallingkraft@legal24.no
Ved melding av skade må Forsikrede fremlegge følgende:
•
Dokumentasjon fra Forsikredes forsikringsselskap for innbo
og løsøre (fritidsbolig-/boligforsikring) på at
erstatningsmessig skade som skyldes elektrisk fenomen eller
lynnedslag er utbetalt
•
Originale kvitteringer på gjenanskaffelse av Forsikredes
nøkler. Ved tyveri skal skaden straks meldes til politiet og
bekreftelse på anmeldelsen skal vedlegges skademeldingen
6. FRIST FOR Å MELDE SKADE
Dersom Forsikrede ikke har meldt kravet til Legal24 innen 1 år
etter at Forsikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner
kravet, mister Forsikrede retten til erstatning under Egenandelsog nøkkelforsikringen, jfr. FAL § 18-5.
7. LOVVALG
Forsikringsavtalen er underlagt norsk rett. Tvister avgjøres av
norsk domstol.
8. PERSONOPPLYSNINGER
Personopplysningsloven: (Lov av 14.4.2000: Lov om behandling
av personopplysninger). Selskapet og forsikringsagenten er
behandlingsansvarlig og behandler personopplysninger i samsvar
med lovens regler.
9. NEMNDBEHANDLING
Dersom Forsikrede mener Selskapet har gjort feil i saker som
gjelder Avtalen om Egenandels- og nøkkelforsikring eller
erstatningsoppgjør, kan Forsikrede kontakte:
Finansklagenemnda
Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo
Telefon: 23 13 19 60
firmapost@finkn.no
www.finkn.no
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