Forsikringsbevis – Kjøpsforsikring

Forsikringen gjelder fra: Kortutstedelsesdato
Forsikringen gjelder til: Kortavtalens opphør*
Forsikringsvilkår: DNB MasterCard Kjøpsforsikring 01.01.2018
Forsikringsbevis: DNB MC900
Dekning

Forsikringssum

Vilkårspunkt

Alle varekjøp over kr 1 000 som er betalt med
DNB MasterCard*

Kr 25 000, maks erstatning per skadetilfelle
Kr 50 000, maks erstatning per år

Se vilkår pkt. 3
Se vilkår pkt. 6

Egenandel

Kr 500 per skadetilfelle

Se vilkår pkt. 6

Forsikringen dekker annen tilfeldig fysisk skade på gjenstander
fremkalt av andre enn sikrede selv, og gjelder for gjenstander
kjøpt (til privat bruk) på reise.

Meldefrist for forsikringstilfellet

Forsikringen gjelder varekjøp over kr 1 000 som er betalt med
DNB MasterCard*. Unntatt er kjøp av brukte gjenstander, post
ordre og internettkjøp.

Sikrede mister retten til erstatning dersom krav ikke er meldt
til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de
forhold som begrunner kravet.

Forsikringen gjelder inntil 45 dager etter kjøpstidspunktet eller
til gjenstanden er kommet frem til sitt endelige bestemmels
ested dersom dette inntreffer tidligere.

Ved tyveri av reisegods og skadehenvendelser tilknyttet
avtalen – kontakt DNB Forsikring

Gjenstander anskaffet i utlandet og ført inn til Norge uten toll/
avgiftsdeklarasjon til en verdi som overstiger grensen for tollfri
innførsel, er i sin helhet unntatt fra selskapets erstatningsplikt

Telefon: + 47 915 04 818
Faks: +47 24 05 05 01
E-post: skadeservice@dnb.no

Sikkerhetsforskrifter – for å unngå skader er du ansvarlig for:

Nemndbehandling av tvister

– Du skal holde tilsyn med og forsvarlig sikre dine eiendeler. I
dette ligger også en plikt til å sørge for at alle eiendeler tas
med når du forlater et sted

Dersom det oppstår tvist med forsikringsselskapet, kan hver av
partene kreve nemndbehandling etter FAL § 20-1.

– Du skal bære penger, pass og smykker på/med deg eller låse
dette inn i fastmontert safe/oppbevaringsboks. Dører og
vinduer skal være lukket og låst

Bistand i klagesaker

– Smykker, ur, telefon/nettbrett, fotoutstyr og annet elek
tronisk utstyr skal oppbevares i rom uten innsyn og fjernes fra
kjøretøy/campingvogn når det forlates

DNB Forsikring
Klageservice 0021 OSLO
E-post: klageservice@dnb.no

– Tyveriutsatte og lett omsettelige gjenstander som nevnt i
reisevilkårets pkt. 8.1.j-l skal ikke etterlates i oppbevaringsrom
som disponeres av andre enn deg og ditt reisefølge

Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Dersom et forsikringstilfelle er inntruffet, skal sikrede uten ug
runnet opphold melde fra til selskapet.

Dersom du mener at selskapet har gjort feil ved behandlingen
av din sak kan du kontakte:

– Verdi-/elektroniske gjenstander som nevnt i reisevilkårets pkt.
8.1.j-l skal ikke sendes som innsjekket bagasje. Dette gjelder
også penger, skjøre gjenstander og bedervelige varer. Trans
portørens bestemmelser skal følges når reisegods sendes
Dersom kravene ikke følges, kan retten til erstatning bortfalle
helt delvis, jf. Forsikringsvtaleloven §4-8.
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* Forsikringsavtalen tilknyttet kontoen/kortavtalen opphører
når avtalen mellom kortinnehaver og DNB Bank ASA er hevet.
Jf. Forsikringsavtaleloven §3-7
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