Forsikringsbevis Nøkkel- og papirforsikring
Forsikringen består av følgende dokumenter:


Forsikringsbevis



Forsikringsvilkår



Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL)

Forsikringstaker: EnterCard Norge, filial av EnterCard Group AB, org. nr. 919 061 545 (EnterCard Norge)
Forsikret Kort (Kortet): Kredittkort utstedt av EnterCard Norge
Sikrede (Kortholder): Hovedkortinnehaver av kredittkort utstedt av EnterCard Norge, og som det er tegnet Nøkkelog Papirforsikring for.
Forsikringsperiode: Forsikringen gjelder i 12 måneder fra tegningsdato, og fornyes deretter automatisk for nye
12 måneder så fremt forsikringen ikke sies opp eller kredittkort avtalen opphører. Med tegningsdato menes dagen
etter at bestilling av forsikring er mottatt og registrert hos EnterCard Norge. Forsikringspremien fremgår av
kredittkort fakturaen fra EnterCard Norge.
Hva forsikringen omfatter: Kostnader forbundet med å gjenskaffe sikrede nøkler (og om nødvendig ny lås) og/eller
Forsikrede papirer, i tilfelle tap av eller tyveri av Forsikrede nøkler eller papirer. Maksimal erstatning pr år er
begrenset til kr 6.000 pr Sikret.
Forsikringsselskap: AmTrust International Underwriters DAC, 40 Westland Row, Dublin 2 Ireland. Selskapet er
under tilsyn av Central Bank of Ireland.
Frist for å melde skade: Skade skal meldes så snart som mulig, jfr. FAL § 8-5. Sikrede mister retten til
erstatning hvis skaden ikke er meldt til forsikringsselskapet ved forsikringsadministrator innen ett -1- år etter at
sikrede fikk kjennskap til skaden.
Nemndbehandling: Ved uenighet om forsikringsoppgjøret har sikrede rett til å klage til Finansklagenemnda
(finkn.no), jfr. FAL § 20-1. Tvisteløsning ved Finansklagenemnda er gratis.
Begrensninger i forsikringsselskapets ansvar: Begrensninger i forsikringsselskapets ansvar, følger av
forsikringsvilkårene.

VILKÅR – Nøkkel- og papirforsikring av 02.10.2017
Definisjoner
Forsikrede nøkler: Nøkler til Sikredes privathus, bil, hytter og fritidshus.
Forsikrede papirer: Sikredes pass, førerkort, nasjonale identitetspapirer og registreringspapirer tilknyttet Sikredes
kjøretøy.
Hvem forsikringen gjelder for
Forsikringen gjelder for hovedkortholder som fremgår av Forsikringsbeviset.
Hvor og når forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder i hele verden i forsikringsperioden som fremgår av Forsikringsbeviset.
Hva forsikringen omfatter
Forsikringen dekker kostnader forbundet med å gjenanskaffe Forsikrede nøkler (og om nødvendig ny lås) og/eller
Forsikrede papirer, i tilfelle tap av eller tyveri av Forsikrede nøkler eller Forsikrede papirer. Maksimal erstatning pr
år er begrenset til kr 6.000 pr Sikret.
Hva forsikringen ikke omfatter
Forsikringen omfatter ikke:

At forsikrede nøkler/papirer er gjenglemt, etterlatt, bortkommet eller forlagt.

Tap/skade som Sikrede volder forsettelig eller ved grov uaktsomhet.

Følgeskader av enhver art.

Tap av eller tyveri som følge av krig, sivil ulydighet, opprør, revolusjon, terror, force majeure eller
kjernereaksjon.
Erstatningsoppgjør
Ved melding av et skadetilfelle må sikrede fremlegge følgende dokumentasjon:

Ved tyveri skal skaden straks meldes til politi på stedet, og bekreftelse på anmeldelsen skal vedlegges
skademeldingen.

Original kvitteringer på gjenanskaffelse av forsikrede nøkler/papirer.

Sikrede plikter straks å underrette Forsikringsselskapet ved Forsikringsadministrator straks et skadetilfelle
er inntruffet.

Personopplysningsloven: (LOV av 2000-04-14: Lov om behandling av personopplysninger)
Forsikringsgiver og forsikringsadministrator er behandlingsansvarlig og behandler personopplysninger i samsvar med
lovens regler. Personopplysninger kan også bli delt med forsikringsgiveren for denne forsikringen, samt
forsikringsadministratoren. Personopplysninger registreres for administrasjon av denne forsikringen. Målet med
behandlingen er oppfyllelsen av de kontraktsmessige forpliktelser overfor den forsikrede. Personopplysninger blir
uten videre grunnlag for markeds- og kundeanalyser, forretningsmetodikk, statistikk, risikostyring, markedsføring
og service generelt. Personopplysninger kan behandles av øvrige selskaper som selskapet samarbeider med for
gjennomføringen av oppdraget. I samsvar med lovens regler har den sikrede rett til å kreve innsyn og retting av
personopplysninger som behandles. Sikrede kan skriftlig begjære innsyn eller retting av personopplysninger ved
henvendelse til adresse som framgår nedenfor. Slik henvendelse skal være undertegnet av søkeren. Sikrede kan når
som helst gjennom skriftlig beskjed til EnterCard [eller Forsikringsgiver/ forsikringsadministrator] tilbakekalle
samtykket til markedsføring eller annen bruk av personopplysningene. Hvis sikrede har spørsmål kontaktes
selskapets personvernombud. Den forsikrede kan kostnadsfritt kreve innsyn i de registrerte opplysningene en gang
i året, ved skriftlig å begjære innsyn eller retting til følgende adresse: personuppgiftsombud@amtrustgroup.com

