Elsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: Energiselskabet Natur-Energi A/S

Produkt : Elsikring

Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger om forsikringen. De gældende vilkår og betingelser for forsikringen fremgår af
andre dokumenter. Ved uoverensstemmelse mellem dette produktark og forsikringens police og vilkår, er det policen og vilkårene,
der er gældende.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Elsikring dækker din strømregning i tilfælde af ledighed eller sygemelding. Samtidig dækker forsikringen en eventuel selvrisiko på
indboforsikringen i forbindelse med lynnedslag.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?








Strømregning i tilfælde af ufrivillig
arbejdsløshed
Strømregning i tilfælde af
uarbejdsdygtighed
Selvrisiko ved lynnedslag.




Uarbejdsdygtighed hvis sygefraværet på
grund af sygdom har vist symptomer
indenfor 30 dage efter forsikringens
ikrafttrædelsesdato
Ufrivillig arbejdsløshed indenfor 90 efter
forsikringens ikrafttrædelsesdato
Skader som ikke er dækket under
sikredes indboforsikring.

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

!

!

Der kan maksimalt i tilfælde af
uarbejdsdygtighed eller ufrivillig
arbejdsløshed udbetales 5.000 kr. pr.
måned i op til 6 måneder
I tilfælde af lynnedslag dækkes en
eventuel selvrisiko med maksimalt 4.000
kr. pr. skade.

!

Hvor er jeg dækket?



Forsikringen dækker på den eller de forsikringssteder, der er nævnt i policen.

Forsikringsgiver
Insr Insurance Group ASA
Østensjøveien 43, 0667 Oslo, Norge
Org.nr. 994 288 962

Hvilke forpligtelser har jeg?

-

Du skal give os korrekte oplysninger ved forsikringens tegning
Når du modtager policen, skal du læse denne igennem og sikre, at denne er som aftalt
Du skal give besked, hvis der sker forandringer i risikoen. F.eks hvis du flytter
Du skal straks anmelde skader og undlade at træffe aftaler med eventuelle modparter.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du skal betale for din forsikring sammen med opkrævningen af din elregning.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen gælder fra ikrafttrædelsesdatoen og frem til forsikringen ophører. Dækning for ufrivillig arbejdsløshed og
uarbejdsdygtig starter efter endt karensperiode.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsigelse aftalen med 30 dages varsel til en betalingsdato.

Forsikringsgiver
Insr Insurance Group ASA
Østensjøveien 43, 0667 Oslo, Norge
Org.nr. 994 288 962

