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Dette er en kort beskrivelse av dekningsomfanget for ID-forsikringen «Utvidet ID-Forsikring med Egenandelsdekning Leiebil».  
En fullstendig oversikt over hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder finner du i vilkårene på 
https://www.codanforsikring.no/partnere/seb-id-forsikring. Det er alltid de fullstendige vilkårene og forsikringsavtalen mellom 
deg og kortselskapet som til enhver tid gjelder. 
 

Hvilken form for forsikring er dette? 
Forsikringen «Utvidet ID-Forsikring med Egenandelsdekning Leiebil» omfatter kostnader til juridisk bistand ved identitetstyveri, 
dekning av egenandel ved bruk av leiebil, samt dekninger ved mindre uflakshendelser. 
 
Forsikringen gjelder for deg som kortinnehaver og din ektefelle/samboer, samt hjemmeboende barn under 25 år. 
 
 

 

Hva dekkes?  
 

 
ID-Forsikring 
Kostnader for juridisk bistand for: 
✓ Forebygging og tiltak for å forhindre ytterligere misbruk. 
✓ Erstatning av økonomisk tap. 
✓ Fjerning av uberettigede betalingsanmerkninger 
ID-misbruk på nett 
✓ 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. 
Verdipapirforsikring 
✓ Kostnader forbundet med å anskaffe forsikrede papirer 

ved tap/tyveri inntil forsikringssum. 
Nøkkelforsikring 
✓ Kostnader ved tap/skade av nøkler til privathus og bil 

inntil forsikringssum. 
Veskeforsikring 
✓ Tyveri/ran av veske inntil forsikringssum. 
Egenandel ved misbruk av kredittkort 
✓ Egenandel du som skadelidt blir pålagt å betale 

kortutsteder i de tilfeller kortet er misbrukt inntil 
forsikringssum. 

Misbruk av SIM-kort 
✓ Misbruk av SIM-kort som følge av tyveri av mobiltelefon 

i inntil 48 timer, begrenset til forsikringssum. 
Ran ved uttak fra minibank 
✓ Tap av kontanter som følge av ran i inntil 24 timer etter 

uttak fra minibank, begrenset til forsikringssum. 
Sykehusinnleggelse som følge av en ulykke 
✓ Utbetaling for hvert døgn du er innlagt på sykehus mer  

enn 24 timer sammenhengende etter en ulykke, 
begrenset til forsikringssum per døgn og antall dager som 
fremkommer i forsikringsbeviset. 

 
 
 

 
Feilfylling 
✓ Kostnader ved feilfylling av drivstoff som berging eller 

tauing av kjøretøyet til nærmeste verksted, rens av 
drivstofftank, transportkostnader (kollektivt eller taxi) 
til og fra verksted inntil forsikringssum. 

Rens av bilens interiør 
✓ Plutselig og uforutsett skade forårsaket av fører eller 

passasjer som krever rens av bilens interiør. 
✓ Forsikringen gjelder for husstandens registrerte kjøretøy. 
Bagasje 
Tyveri og skade som følge av erstatningsmessig skade på 
husstandens registrerte kjøretøy på: 
✓ Bagasje/løsøre i bilen. 
✓ Bagasje/løsøre i påmontert, låsbar bagasjeboks. 
Egenandelsdekning leiebil 
✓ Egenandel inntil forsikringssum ved kaskoskade på 

kjøretøyet eller tyveri av kjøretøyet. 
 

 

Hva dekkes ikke? 
 
 

ID-Forsikring og ID-misbruk på nett 
× Identitetstyveri tilknyttet ditt yrke eller 

næringsvirksomhet. 
× Handlinger utført av din ektefelle, samboer, partner, 

barn eller foreldre. 
× Identitetstyveri oppstått som følge av din nærmeste 

families straffbare eller grovt uaktsomme handlinger. 
× Økonomisk tap utover kostnader til juridisk bistand. 
Veske- og verdipapirforsikring 
× At veske/papirer er gjenglemt, etterlatt, bortkommet 

eller forlagt. 
× Følgeskader av enhver art. 
Nøkkelforsikring 
× Gjenglemte, etterlatte eller forlagte nøkler. 
× Følgeskader av enhver art. 
× Nøkler til hytter, fritidshus og liknende er ikke omfattet. 
 

 

 

Codan- en del av Tryg Forsikring 
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet 

Selskap: Codan – en del av Tryg Forsikring Produkt: Utvidet ID-Forsikring med egenandelsdekning Leiebil  
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Egenandel ved misbruk av kredittkort 
× Misbruk av kredittkort utført av nærmeste familie. 
× Følgeskader av enhver art. 
Misbruk av SIM-kort 
× Misbruk av telefon av annen årsak enn tyveri. 
× Følgeskader av enhver art. 
Ran ved uttak fra minibank 
× Følgeskader av enhver art.  
× Økonomisk tap utover det kontantbeløp som er belastet 

Kortet.  
× Tap/skade forårsaket av nærmeste familie. 
Sykehusinnleggelse som følge av en ulykke 
Tap eller skade som står i sammenheng med eksempelvis; 
× Skader på sinnet, forgiftning gjennom mat, drikke eller    
        nytelsesmidler, frivillig deltakelse i slagsmål eller kriminelle  
        handlinger, yrkesdykking, bakterier, virus, HIV-infeksjon,  
        hepatitt-virus eller stikk/bitt av innsekter. 
Egenandelsdekning leiebil 
× Egenandel ved høyere verdi og alder på kjøretøyet. 
Rens av bilens interiør 
× Skader forårsaket av dyr.  
× Skade forårsaket av kulde, varme, fukt, korrosjon, tæring 

eller normal slitasje.  
Bagasje 
× Penger, smykker, antikviteter, verdipapir, bank- og 

kredittkort. 
× Varer eller utstyr som brukes i yrke eller erverv.  
Feilfylling 
× Følgeskader av enhver art. 
 

 

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. 

 

 
Hvor er jeg dekket? 
 

✓ I hele verden for deg som er bosatt i Norge. 
 
 

 

 
Hvilke forpliktelser har jeg? 

 

• At du umiddelbart underretter banker, 
betalingskortutstedere og andre relevante parter. 

• At du anmelder forholdet til politiet og gir selskapet 
bekreftelse på anmeldt forhold. 

• At du melder fra til selskapet så snart identitetstyveri  
er oppdaget. 

• At du fremskaffer alle tilgjengelige opplysninger og 
dokumenter som kan ha betydning for saken. 

• At du følger de råd og veiledninger som blir gitt, for å 
unngå ytterligere skadeomfang. 

 
 

 
Når starter og slutter forsikringen? 
 

Forsikringen gjelder fra den er registrert hos SEB Kort og  
fornyes automatisk månedlig så lenge forsikringen betales. 
Forsikringen gjelder til betaling opphører, til forsikringen sies  
opp eller kortavtalen opphører. 
 

 
Hvordan avslutter jeg forsikringen? 

 
Forsikringen opphører når forsikringen sies opp eller  
kortavtalen opphører. 
 

 
Når og hvordan betaler jeg? 

 
Forsikringen betales med kortfaktura fra gjeldende kort fra  
SEB kort. 
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