Forsikringsbevis 3ID63F
ID – forsikring med Uflaks BIL
Når og hvor forsikringen gjelder: Forsikringen gjelder fra den
er registrert hos Volvo MasterCard og fornyes automatisk
månedlig så lenge forsikringen betales. Forsikringen gjelder til
betaling opphører, til forsikringen sies opp eller kortavtalen
opphører. Forsikringspremien fremgår av kortfakturaen fra
Volvo MasterCard. Dersom Sikrede hadde grunn til å tro at et
ID-tyveri var i ferd med å skje ved registrering, gjelder ikke
forsikringen for dette tilfellet. Forsikringen gjelder i hele verden.
Forsikringstaker: Volvo MasterCard
Premie: Kr. 69 per måned.
Sikrede: Innehaver av Volvo MasterCard utstedt av SEB Kort
AB Oslofilialen, og som har tegnet ID – forsikring med Uflaks
BIL, samt Sikredes ektefelle/samboer og hjemmeboende barn
under 25 år.
Hva forsikringen omfatter: Forsikringen omfatter ID-forsikring
med Uflaks BIL. Se dekningsmatrise under.
Forsikringsvilkår: ID – forsikring med Uflaks BIL 3ID63
Forsikringsgiver:
Codan Forsikring NUF
Postboks 523, Skøyen
N-0214 Oslo
Norway
Org.nr. 991 502 491
Telefon informasjon:
+47 21 01 53 50
Telefon skade ID-Tyveri: +47 67 22 42 22

Meldefrist for forsikringstilfelle: Ved skade må Codan varsles uten
ugrunnet opphold. Retten til erstatning bortfaller dersom kravet ikke er
meldt innen ett -1- år etter at Skadelidte har fått kunnskap om forhold
som begrunner det, jf. Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr.
69 (FAL) § 8-5.
Rett til nemndbehandling: Dersom det oppstår tvist mellom Sikrede
og Codan, kan hver av partene kreve nemndbehandling i samsvar med
FAL § 20-1.
Sikkerhetsforskrifter: Se også sikkerhetsforskrifter under hver enkelt
dekning.
Sikkerhetsforskrifter - ID-tyveri: Dersom skadelidte oppdager eller
mistenker at han er utsatt for ID-tyveri, plikter vedkommende snarest å
anmelde forholde til politiet. Bekreftelse på anmeldelsen skal snarest
mulig sendes selskapet. Skadelidte plikter å fremvise og oppbevare
alle saksdokumenter som har eller kan ha betydning for saken, besvare
alle spørsmål fra selskapet ærlig og etter beste evne, og på eget tiltak
gi opplysning om alle forhold som kan ha betydning for saken.
Skadelidte plikter å melde fra til alle institusjoner/utstedere/foretak
straks man oppdager at personlige opplysninger, herunder kort og
kredittkortnummer, er på avveie.
Sikkerhetsforskrifter – Bagasje: Kjøretøyets dører, bagasjerom og
bagasjeboks skal være låst når kjøretøyet forlates. Nøkler skal
oppbevares adskilt fra kjøretøyet og på en slik måte at uvedkommende
ikke kan få tak i dem. Gjenstander skal ikke oppbevares i/på
motorkjøretøy som er hensatt for natten eller for mer enn et døgn. Med
natten menes tidsrommet fra man forlater oppbevaringsstedet om
dagen, og til man tar det i bruk igjen neste dag, og i alle tilfeller
tidsrommet fra kl. 24.00 til kl. 06.00. På dagtid skal verdigjenstander
som etterlates i motorkjøretøyet oppbevares i lukket hanskerom eller
låst bagasjerom/skiboks uten innsynsmulighet.
Ved brudd på ovennevnte sikkerhetsforskrifter kan selskapets ansvar
falle helt eller delvis bort, jf. FAL § 4-8.

Dekningsmatrise
Dekning

Forsikringssum pr. person

Utvidet ID-tyveri inkl. service i forbindelse med
ID-tyveriet

Kr. 1 500 000*

Vilkårspkt.
A

ID misbruk på nett

Ubegrenset**

B

Veskeforsikring

Kr. 5 000 + Kr. 5 000***

C

Verdipapirforsikring

Kr. 10 000

D

Egenandel ved misbruk av kredittkort

Kr. 5 000

E

Misbruk av SIM-kort

Kr. 10 000

F

Ran ved uttak fra minibank

Kr. 10 000

G

Sykehusinnleggelse som følge av ulykke

Kr. 500 pr. dag i inntil 100 dager

H

Feilfylling

Kr. 10 000 per hendelse og per år

I

Nøkkelforsikring

Kr. 10 000 per hendelse og per år

J

Rens av bilens interiør

Kr. 10 000 per hendelse og per år

K

Bagasje

Kr. 10 000 per hendelse og per år

L

*Innenfor forsikringssummen for Utvidet ID-tyveri dekkes juridisk bistand, tapt arbeidsfortjeneste med inntil kr. 30 000 og øvrige administrative
kostnader knyttet til ID-tyveriet.
**Forsikringen dekker assistanse så lenge det er nødvendig.
*** Forsikringen dekker veske med inntil kr. 5 000 og innhold i veske med inntil kr. 5 000.
Forsikringssummene gjelder per sikret per år.

