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I din hem- eller villahemförsäkring är
ersättningsbeloppet för samlingar, smycken och
armbandsklockor begränsat. Om din samling eller dina
smycken och armbandsklockor är värda mer, kan du
höja beloppet genom att lägga till den här
tilläggsförsäkringen. Detta är endast en översiktlig
information. Detta är en översiktlig information som du
har rätt att få innan du köper försäkringen och det är
därför viktigt att du läser igenom den. Försäkringen
innehåller också viktiga begränsningar och
aktsamhetskrav. Om något skydd är särskilt viktigt för
dig bör du därför ta reda på om det omfattas av
försäkringen. Kontakta oss gärna. Vi lämnar
rådgivning om denna försäkringsprodukt.
De fullständiga villkoren finns på vår webbplats. Du
kan också ringa oss så skickar vi dem till dig.

Vad ersätter försäkringen?

Försäkringen gäller för den egendom som anges i
försäkringsbrevet om den blir stulen från bostaden. Du får
också ersättning om egendomen skadas vid exempelvis en
brand.

Hur stor blir ersättningen?

Högsta ersättningsbelopp
för samlingar är 50 000 kronor plus det
försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet
för smycken och armbandsklockor är 200 000 kronor
plus det försäkringsbelopp som anges i
försäkringsbrevet.

Allmänna bestämmelser

I vår för- och efterköpsinformation om hem- eller
villahemförsäkringen kan du bland annat läsa om hur du
förnyar din försäkring, vad som händer om du inte betalar
försäkringen och hur du kan få ditt ärende omprövat. Där kan
du också läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter.
Fullständig information om hur vi behandlar personuppgifter
hittar du på vår webbplats
nordmarksharads.se/om-personuppgiftslagen.

Om du ångrar dig

När du köpt din produkt eller tjänst på internet, telefon eller
utanför våra kontor, så kallat distansköp, har du möjlighet att
ångra köpet inom 14 dagar. Kontakta oss så hjälper vi dig. Har
du hunnit betala får du pengarna tillbaka med avdrag för den
tid som du haft tjänsten.
Närmare bestämmelser om ångerrätt finns i lagen om
distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Om Nordmarks Härads Försäkringsbolag

Nordmarks Härads Försäkringsbolag har varit verksamma
sedan1883 och har god lokalkännedom, byggt långsiktiga
kundrelationer och skapat sig stor kunskap om vad våra
kunder behöver och efterfrågar. Vi är ett litet försäkringsbolag
med snabb och personlig service. Du som bor eller har
fritidshus i Årjäng eller Eda kommuner kan teckna våra
försäkringar.
Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

Tänk på att försäkringsbeloppet inte ändras i takt med
penningvärdet, utan du måste själv anmäla ändringar till
oss.

Förteckning och värderingsintyg

Samlingen ska finnas beskriven med valör, årtal, kvalitet etc
som du fortlöpande uppdaterar. Förteckningen ska hållas
avskild från samlingen.
För varje smycke eller klocka som är värd mer än 10 000
kronor ska du ha ett värderingsintyg där föremålet ska finnas
beskrivet med fabrikat, modell, vikt, ålder etc.

Aktsamhetskrav

För att vi ska kunna ersätta dig fullt ut vid stöld eller annan
skada, måste du ha varit aktsam. Du ska exempelvis förvara
och handskas med egendom så att skada eller förlust så långt
som möjligt förhindras.
Har du inte följt de aktsamhetskrav som finns i
försäkringsvillkoren kan ersättningen minskas. Hur stor
minskningen blir beror på hur din oaktsamhet påverkat
skadans omfattning.
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