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Codan Forsikring

Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet

Selskap: Codan Forsikring

Produkt: ID-misbruk på nett

Dette er en kort beskrivelse av dekningsomfanget for ID-misbruk på nett. En fullstendig oversikt over hva forsikringen dekker og
hvilke begrensninger som gjelder finner du i vilkårene på våre nettsider www.codanforsikring.no. Det er alltid de fullstendige
vilkårene og forsikringsavtalen mellom deg og oss som til enhver tid gjelder.
Hvilken form for forsikring er dette?
ID-misbruk på nett omfatter rådgivning om hvordan du kan beskytte deg mot at uønsket personlig informasjon blir spredt på
internett og veiledning til å fjerne uønsket eller krenkende innhold på nettet.
Forsikringen gjelder for deg som forsikringstaker og faste medlemmer av din husstand. Har du barn som har flyttet ut for å
studere eller har førstegangstjeneste, er de dekket så lenge de ikke har meldt adresseendring i folkeregisteret.

Hva dekkes?




Rådgivning om hvordan du kan beskytte deg mot at uønsket
personlig informasjon blir spredt på internett.
Veiledning og hjelp til å fjerne uønsket eller krenkende
innhold på nettet.
Veiledning og hjelp til å lukke falske profiler som er
opprettet i ditt navn.

Hvor er jeg dekket?


I hele verden for deg som er bosatt i Norge.

Hva dekkes ikke?
×
×

Hendelse som er oppstått som følge av din nærmeste
families straffbare eller grovt uaktsomme handlinger.
Økonomisk tap.

Er det noen begrensninger i dekningen?
!
!

For skader som skjer ved grov uaktsomhet eller forsett,
kan selskapets ansvar reduseres eller bortfalle i sin helhet.
Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom du ikke
følger våre sikkerhetsforskrifter eller ansvarsbegrensninger.

Hvilke forpliktelser har jeg?
•

At du følger de råd og veiledninger som blir gitt, for å
unngå ytterligere skadeomfang.
Når starter og slutter forsikringen?

Forsikringen starter fra den dato du blir kunde i Codan og løper
frem til ditt kundeforhold til Codan avsluttes.

Hvordan avslutter jeg forsikringen?
Forsikringen opphører når ditt kundeforhold med Codan
avsluttes.

Når og hvordan betaler jeg?
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ID-misbruk på nett er en kostnadsfri forsikring til deg som
kunde i Codan.

