Vilkår for DNB MasterCard Kjøpsforsikring
Forsikringsvilkår DNBMC 900
Gjelder fra 1.1.2018

I tillegg til disse vilkår gjelder:
●●

Forsikringsbevis med angitte
spesifikasjoner og særvilkår.

●●

Generelle vilkår.

●●

Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989
(FAL) i den utstrekning den ikke er
fraveket i vilkårene.

Forsikringsbeviset med angitte spesifika
sjoner og særvilkår gjelder foran vilkårene.
Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene
gjelder foran lovbestemmelser som er
fraveket.
Dette forsikringsvilkår gjelder DNB Forsi
kring, heretter kalt selskapet.
1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

4. HVILKE SKADER SELSKAPET SVARER
FOR OG HVILKE BEGRENSNINGER SOM
GJELDER
Forsikringen dekker annen tilfeldig fysisk
skade på gjenstander. Med dette menes
en ytre begivenhet som fører til tap/skade
fremkalt av andre/annet enn sikrede selv.
Selskapet svarer ikke for:
●●

gjenglemte, etterlatte, bortkomne 		
eller forlagte gjenstander.

●●

følgeskader
(f.eks. væske som renner ut).

●●

økonomisk tap utover belastet kjøps
beløp på kortet.

●●

t ap/skade som sikrede volder forsettlig
eller ved grov uaktsomhet. Det avgjøres
under hensyn til skyldgraden og om
stendighetene for øvrig om selskapet
skal betale noe og i tilfelle hvor mye.

●●

t ap/skade som måtte inntreffe senere
enn 45 dager etter at gjenstanden/e
er kjøpt.

Forsikringen gjelder for innehaver av DNB
MasterCard.
2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER
Forsikringen gjelder i hele verden.
3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER
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Forsikringen gjelder for kjøp av gjenstand
er (til privat bruk) over kr 1 000 betalt
med de kort som avtalen omfatter. Kjøp av
motorkjøretøy og konsumvarer (f.eks. mat
og drikke) er unntatt. Forsikringen gjelder
ikke kjøp av brukte gjenstander, postordre
og internettkjøp.

5. SIKREDES PLIKTER OG FORHOLDSREGLER VED SKADETILFELLE
●●

 ikrede må uten ugrunnet opphold
S
skriftlig melde skaden til selskapet og
gi selskapet de dokumenter som er
tilgjengelig og som selskapet trenger
for å beregne sitt ansvar og utbetale
erstatning.

●●

 yveri skal straks meldes politiet på
T
stedet, og bekreftelse av politianmeld
elsen skal vedlegges skademeldingen.

●●

 ikrede må dokumentere sitt krav ved
S
å fremlegge kjøpskvitteringer, garanti
bevis o.l.

●●

 kadede gjenstander må oppbevares og
S
ved forespørsel sendes selskapet. Ved
erstatningskrav må sikrede oppgi sitt
personnummer.

●●

 vis bortkomne varer kommer til rette,
H
plikter sikrede straks å underrette
selskapet.

6. SKADEOPPGJØR OG ERSTATNINGSBEREGNING
Erstatning er begrenset til hva tilsvarende
gjenstand koster, maksimum er kr 25
000 pr. skadetilfelle og kr 50 000 pr. år.
Selskapet har rett til å kontrollere sikredes
opplysninger ved henvendelse til forret
ninger eller andre.
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 untatt fra
selskapets erstatningsplikt
Egenandelen er kr 500 pr. skadetilfelle.
Selskapet har ikke plikt til å betale er
statning før nødvendige undersøkelser er
avsluttet. Har selskapet erstattet tapet
eller skaden, trer selskapet inn i sikredes
rett mot tredjemann i den utstrekning
selskapet har betalt erstatning. Det vises
til lov av 13.6.1969 nr. 26 §§ 4-3, 4-4 og 5-4.

