Forsikringen gjelder frem til Kredittkortavtalen opphører, eller til skriftlig beskjed om
opphør/endringer av forsikringen er gitt.
Hva forsikringen dekker:
Dekning
Egenandel leiebil

Forsikringssummer
Egenandel
20 000

0

Erstatningen er maksimert til 40 000 kroner per år ved skader som følge av kaskoskade
og/eller tyveri av kjøretøyet. Det gis maksimalt erstatning for to skader per kortholder per
år.
Hvem forsikringen gjelder for (sikrede)
Kortholder.
Hvor og når forsikringen gjelder:
Forsikringen gjelder i landet der leiebilen er leid. Forsikringen gjelder også for kjøring i
andre land forutsatt at utleier har gitt skriftlig godkjennelse for bruk i aktuelle land.
Forsikringen omfatter leie av privat kjøretøy dersom forutsetningene nedenfor er oppfylt:
•
•
•
•

Leiebilavtalen er betalt 100 % med kort fra Eika Kredittbank
Forsikringen dekker 14 første dager av leieperioden
Leieavtalen er inngått med et offentlig registrert bilutleiefirma
Det er tegnet kaskoforsikring på leiebilen

Sikkerhetsforskrifter - Dette må du gjøre for å forebygge skade
Forsikringen er overtatt på betingelse av at de sikkerhetsforskrifter som er fastsatt nedenfor
til enhver tid overholdes. Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller påse
at de blir overholdt, kan selskapets ansvar settes ned eller falle helt bort, jfr. FAL §§ 4-8 og
13-9.
Sikkerhetsforskriftene gjelder for den sikrede/forsikrede
• Tenningsnøkkel skal være fjernet fra kjøretøyet når det ikke er personer i det.
• Forlatt kjøretøy skal være lukket og låst.
• Nøkler skal oppbevares på forsvarlig måte og atskilt fra motorvognen.
• Forsikrede skal ha gyldig sertifikat for det aktuelle kjøretøyet.
• Selskapet tar forbehold om å være uten ansvar for skader forsikrede har voldt under
selvforskyldt påvirkning av alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler. Det
samme gjelder for skader som er voldt av andre som kjørte i en slik tilstand, dersom
forsikrede har medvirket til kjøretøyets bruk enda forsikrede visste eller måtte forstå
at føreren var påvirket, jfr. FAL § 4-9.
• Handlinger og unnlatelser fra andre vil få samme virkning for forsikredes rettigheter
som om de var foretatt av forsikrede selv. De som identifiseres med forsikrede er
personer som med forsikredes samtykke er ansvarlig for kjøretøyet, jfr. FAL § 4-11.
Ansvarsbegrensninger i forbindelse med endring av risiko og farlig virksomhet o.l.
Forsikringen dekker ikke skade som
oppstår ved trening til- eller gjennomføring av hastighetsløp
oppstår ved kjøring utenfor offentlig vei
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Forsett
Selskapet dekker ikke skade som sikrede har voldt forsettlig, Jfr. FAL §§ 4-9 og 13-8.
Grov uaktsomhet
Selskapet dekker ikke skade som sikrede har voldt ved grov uaktsomhet. Det kan, under
hensyn til skyldgraden og omstendighetene for øvrig, avgjøres at selskapet skal erstatte en
del av skaden, jfr. FAL §§ 4-9 og 13-9.
Andre personers handlinger og unnlatelser
Hvis sikredes rett til erstatning bortfaller helt eller delvis som følge av sikredes handlinger
eller unnlatelser, får dette samme virkning også ved tilsvarende handlinger eller unnlatelser
gjort av sikredes ektefelle/samboer, jfr. FAL § 4-11.
Pris

kr
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Frist for å melde skade
Skade skal meldes til Eika Forsikring snarest mulig. Retten til erstatning kan falle bort
dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kjennskap til
forhold som begrunner erstatningskravet.
Du har rett til å klage
Hvis det oppstår tvist mellom deg og selskapet kan du sende en skriftlig klage til Eika
Klageordning. Klagen må begrunnes, og eventuell tilleggsdokumentasjon må legges ved. Du
kan også sende klagen direkte til Finansklagenemnda eller anlegge sak ved de alminnelige
domstoler.
Kontaktadresser for klage
• Eika Forsikring AS, Eika Klageordning,
Postboks 332, 2303 Hamar, e-post: klageordning@eika.no
• Finansklagenemnda,
Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, e-post: post@finkn.no
Har du spørsmål?
Hvis noe i dette forsikringsbeviset er uklart, eller du lurer på noe, er det bare å ta kontakt
med oss. Det er fint om du oppgir ditt forsikringsnummer ved henvendelse.
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