Villaforsikring

Dokumenter med opplysninger om forsikringsproduktet
Selskap: Winterbergh Forsikring			

Produkt: Villa

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

Hva omfatter forsikringen?
Winterbergh tilbyr to ulike dekninger for villa. Du kan velge mellom Villa standard eller Villa Winterline.

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen ikke?
Skader som har oppstått før forsikringen trer i kraft

Standard:
Bygninger nevnt i forsikringsbeviset
Fullverdi
Brannskade
Vann- og rørskader
Tyveri, innbrudd og skadeverk
Naturskade
Hageanlegg
Ansvar og rettshjelp

Skade som er dekket av garanti eller reklamasjon
Råteskade på dører, vinduer og lekter på
yttervegg/tak og alt annet utvendig treverk.
Utvikling av biåved, svertesopp, muggsopp eller
annet som er skjemmende for utseendet
Kostnader til generell kontroll, vedlikehold og
forbedringer
Skade på innbo/løsøre
Følgeskader eller indirekte tap

Winterline:
Utover standard inngår også:
Følgeskader som skyldes utett yttertak og
yttervegg
Følgeskader som skyldes feil av håndverker
Skade på våtrom
Sopp og råteskade
Bekjempelse og skader etter skadedyr og insekter

Tillegsdekning:
Utleieforsikring

Begrensninger i forsikringen?
Om sikkerhetsforskriftene ikke er fulgt, kan
erstatningen bli satt ned
Hageanlegg tilknyttet boligen, inntil 5 dekar,
utvendig vannbasseng/boblebad/badestamp ol.
er begrenset til kr 150 000/ kr 2 000 000 på Elite.
Inkludert i summen er fast trebygge begrenset til
kr 100 000.
Hvis du som huseier er part i en tvist, dekkes
utgifter til advokat, sakkyndige, retten og vitner
med inntil kr 100 000,-.
For ytterligere beløpsbegrensninger se vilkår.
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Hvor gjelder forsikringen?
Forsikring gjelder på det sted som er nevnt i forsikringsbeviset, forsikringsstedet.
Naturskadeforsikringen gjelder ikke utenfor Norge.

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

Når og hvordan skal jeg betale?
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 avtale er vedtatt av partene eller fra og med en senere avtalt dato kl 00.00. Forsikringen
gjelder til 23.59 siste dato i avtaleperioden. Tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp ved å ta kontakt med oss på mail eller telefon dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen
eller ved amdre særlige grunner, jf. FAL § 3-6, 1.ledd. Ved flytting av forsikringen skal varselet skal inneholde opplysning om
dato for flyttingen og til hvilket selskap. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel.
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