FOR SIKRING S BEVIS
TRYGGHANDEL
FORSIKRINGSPAKKE
Uhellsforsikring og
Prisgarantiforsikring

UHELLSFORSIKRING

PRISGARANTIFORSIKRING

Uhellsforsikring dekker tap av eller skade på varer
som du har kjøpt med Kredittkort for medlemmer.

Med prisgarantiforsikring får du dekket mellomlegget om du finner samme vare billigere i en annen
butikk, så lenge du bruker Kredittkort for medlemmer.

Kortfattet oppsummering av vilkårene:
• Varen må ha en verdi over kr 1 000,-.
• Skade eller tap må skje ved en plutselig ytre
begivenhet – sliteskader og kosmetiske skader
dekkes ikke.
• Forsikringen gjelder i 90 dager etter varen er
kjøpt og betalt med Kredittkort for medlemmer.
• Gjelder for varer kjøpt i hele verden.
• Forsikringen dekker inntil kr 20 000,- for
reparasjon eller anskaffelse av ny vare.

Kortfattet oppsummering av vilkårene:
• Varen må ha en verdi over kr 1 000,-.
• Prisdifferansen må være på minst kr 300,og dekker inntil kr 20 000,-.
• Forsikringen gjelder i 30 dager etter varen er
kjøpt og betalt med Kredittkort for medlemmer.
• Varer kjøpt utenfor Norge, i Tax-free sone, via
postordrekataloger eller via Internett er ikke
dekket.

Bruk kortet for å sikre dine kostbare kjøp!
•
•

Trygghandel forsikringspakken er inkludert og allerede aktivert i ditt Kredittkort for medlemmer
Det er ingen egenandeler ved skade

Informasjon om forsikringsavtalen
•
•

Trygghandel forsikringspakken er inkludert og allerede aktivert i ditt Kredittkort for medlemmer
Det er ingen egenandeler ved skade

Forsikringstaker:
EnterCard Norge, filial av EnterCard
Group AB (EnterCard Norge).

DAC, 40 Westland Row, Dublin 2 Ireland.
Selskapet er under tilsyn av Central
Bank of Ireland.

Forsikret Kort (Kortet):
Kredittkort for medlemmer,
utstedt av EnterCard Norge

Frist for å melde skade:
Skade skal meldes så snart som mulig,
jfr. FAL § 18-5. Sikrede mister retten til
erstatning hvis skaden ikke er meldt til
forsikringsselskapet innen ett -1- år etter at sikrede fikk kjennskap til skaden.

Sikrede (Kortholder):
Innehaver av Kredittkort for Medlemmer utstedt av EnterCard Norge, og
som det er tegnet Trygghandel pakken
(uhells- og prisgaranti forsikring) for.
Forsikringsperiode:
Forsikringen gjelder i den perioden som
sikrede er innehaver av et gyldig BBL
kredittkort. Forsikringen opphører dersom kredittkortavtalen eller medlemskapet i ditt boligbyggelag sies opp.
Forsikringsselskap:
AmTrust International Underwriters

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:
- Forsikringen inneholder unntak og 		
begrensninger som følger av vilkåret
nedenfor.

Sikkerhetsforskrifter:
- Under transport skal de forsikrede 		
gjenstanderoppbevares og sikres på
en forsvarlig måte.
- Sikrede skal – enten selv eller ved 		
hjelp av andre – holde tilsyn med de 		
forsikrede gjenstander.
- Sikrede må alltid håndtere og oppbevare forsikrede gjenstander på 		
en forsvarlig måte som sikrer 		
gjenstanden(e) tilstrekkelig for skade,
tyveri og tap.
- Samlet vekt som fraktes på takgrind
eller lignende innretning skal ikke 		
overstige 50 kg.
- Gjenstander som i kortere eller 		
lengre periode står uten tilsyn, 		
må være forsvarlig innelåst.
Ved brudd på ovennevnte sikkerhetsforskrifter kan selskapets ansvar falle
helt eller delvis bort, jfr. FAL § 4-8.

Melding av skade
•

Skadebehandling og oppgjør skjer direkte mellom forsikringstaker og Crawford & Company,
på vegne av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC

•

Skade skal meldes så snart som mulig, jfr. FAL § 18-5. Sikrede mister retten til erstatning
hvis skaden ikke er meldt til forsikringsselskapet innen ett -1- år etter at sikrede fikk
kjennskap til skaden.

Ved skade meldes dette til skadebehandler:
Crawford & Company
Adresse:
Postboks 133, 1300 Sandvika
Epost: 		
company@crawco.no
Telefon:
+47 67 55 25 00
Skadeskjema: kredittkortformedlemmer.no/forsikring

