Forsikringsbevis
Innbo i hjem for student
Polisenummer reise:
Forening:
Kundenummer:
Forsikringsperiode:

815197
Medlem i Arkitektenes Fagforbund
8501250
01.01.2022 – 31.12.2022

Kollektiv innboforsikring for student i Norden med betalt medlemskap i Arkitektenes Fagforbund.
Forsikringen gjelder for student med betalt medlemskap i Arkitektenes Fagforbund og som har inngått avtale om denne
forsikringen. Gjelder kun studentmedlemmet med fast studiested i Norden.
Forsikringen opphører ved første hovedforfall etter avsluttet studie, eller ved utmeldingen av foreningen.
På forsikringssted utenfor Norge gjelder ikke naturskadeforsikringen.
Forsikringssummer:
Forsikringssted:

På fast adresse på studiested i Norden

Forsikringsdekning:

Innbo student

Standard egenandel:

kr 3 000

Egenandel ved tyveri av sykkel:

kr 500

Egenandel ved naturskade i Norge

kr 8 000

Forsikringssum:

kr 500 000

Vilkår

Retten til å kreve nemndbehandling

For denne forsikringsordningen gjelder bestemmelsene i
forsikringsvilkår for ulykkesforsikring, forsikringsbevis og
forsikringsavtalen inngått mellom Storebrand og Arkitektenes
Fagforbund. Vilkårene finner du på
www.storebrand.no/foreningsvilkaar. Du kan også sende en
e-post til afagforsikringen@foreningsforsikring.no eller
ringe 67 51 93 04, og be om å få vilkårene tilsendt. Følgende
vilkår gjelder for denne forsikringen: STI01, GENER04

Klager som omhandler forsikringsavtalen kan rettes til:
Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo

Meldefrist

Opphør av forsikringen
- Hvis ditt medlemskap hos forbundet opphører vil forsikringen
opphøre på utmeldingsdato
- Hvis forsikringen sies opp av forbundet opphører forsikringen
på opphørsdato
- Hvis du sier opp forsikringen selv opphører forsikringen på
oppsigelsesdato

Er ikke kravet meldt innen ett år etter at du fikk kunnskap om de
forhold som begrunner det kan erstatningen falle bort.

Meld skade
ved skade må du snarest melde fra til Storebrand Forsikring.
Telefon: 915 08 880-valg 3-1. Fra utlandet +47 915 08 880. Epost: skade@storebrand.no
Adresse: Postboks 500, 1327 Lysaker
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Sikkerhetsforskrifter
Innbo i hjem for student

Nedenfor finner du de sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger som gjelder din forsikring. Forskriftene er uttrekk av de
vilkår som gjelder for dine forsikringer i Storebrand Forsikring. Ønsker du fulle vilkår finner du de på
www.storebrand.no/foreningsvilkaar eller du kan ringe vår kundeservice på 67 51 93 04.
Vi ber om at du kontrollerer at du innfrir sikkerhetsforskriftene nedenfor, da ikke gjennomførte sikkerhetskrav kan medføre reduksjon i erstatningen ved skade.

Innbo- og løsøreforsikring (STI01)
SIKKERHETSFORSKRIFTER FINNES I VILKÅRENES
PKT.:
B.4.1.3 Sikring mot brann:
- Krav om røykvarslere og slokningsutstyr
- Pålegg og forskrifter gitt av offentlig myndighet.
B.4.4.4 Sikring mot frostskader:
Krav om tilstrekkelig oppvarming eller nedtapping av røranlegg og kontroll av stoppekran.
B.4.5.4 Sikring mot tyveri og skadeverk:
- Sikring av dører og vinduer, og oppbevaring av penger og
andre verdigjenstander. Krav om låsing av sykkel.
- Spesielt tyveriutsatte gjenstandersom smykker, sølvtøy,
lyd- og bildeanlegg med verdi over 20.000 kr pr gjenstand
eller andre enkeltgjenstander/samlinger med verdi over
50.000 kr skal ikke oppbevares i bod med adgang fra
felles kjeller, loft, garasje og annet fellesareal.
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C.4.1 Sikrede skal sørge for at myndighetenes regler for tilsyn, oppbevaring og kontroll av tanker herunder beholdere
med brannfarlig væske og andre kjemikalier følges
AKTSOMHETSKRAV OG ANSVARS[1]BEGRENSNINGER
FINNES I PKT.:
B.7.2 Følger ved overtredelse av sikkerhetstiltak nevnt i
forsikringsbeviset. Følger av ikke å gi melding om flytting
til ny bopel.

