Bedriftsforsikring

Dokumenter med opplysninger om forsikringsproduktet
Selskap: WaterCircles Forsikring

Produkt: Bedriftsforsikring

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder henvises det til forsikringsbevis og
forsikringsvilkår

Hva omfatter forsikringen?
WaterCircles sin bedriftsforsikring har fire valgfrie hoveddekninger og en mengde valgfrie tilleggsdekninger. Noen av dekningene vil være
avhengige av at en annen dekning også er valgt. Basert på ditt behov kan du velge mellom de forskjellige dekningene.

Hva dekker forsikringen?
-Maskiner, inventar og løsøre

Hva dekker forsikringen ikke?
Skade ved sprengningsarbeider som utføres på
forsikringsstedet

-Varer

Skade i våtrom på gulv eller vegg som skal tåle
vann

-Avbrudd
Brann
Lynnedslag og elektrisk fenomen
Rørbrudd

Skade ved at vann trenger inn i bygning utenfra
Tap av gass, vann og annen væske
Skade som skyldes kondens

Vann og annen væske

Skade som skyldes kjæledyr, gnagere, insekter,
bakterier, sopp eller råte

Tyveri og hærverk
Ran og overfall
Snøtyngde, snøpress, ras fra tak

Skade ved tyveri og hærverk begått av ansatte,
andre som utfører tjenester/arbeide for sikrede
eller som er betrodd nøkler

Rive og ryddekostnader etter skade

Penger i låst kassaapparat

Lagring og destruksjon av miljøfiendtlige rester
etter skade

Skade ved tyveri når bygningen eller rommet er
åpent for kunder eller publikum eller når tyven i
dette tidsrom har latt seg låse inne i bygningen,
selv om tyveriet har skjedd utenfor åpningstiden

Brudd og hærverksskade på glass

Naturskade
Ansvar:
Bedriftsansvar

Er det noe begrensninger i
forsikringen?

Produktansvar
Kontoransvar:
Rettslig erstatningsansvar som eier eller leietaker
av et lokale
Øvrige valgfrie tilleggsdekninger:
Ekstrautgifter ved datamaskinavbrudd
EDB – Datamaskinforsikring
Datamaskinavbrudd
Ekstrautgifter ved avbrudd
Rekonstruksjon av data og datamedia ved
erstatningsmessig skade på elektronisk utstyr
Lønn til ansatte ved avbrudd

Riving og rydding dekkes med inntil 50% av
forsikringssummen for maskiner, inventar, løsøre
og varer, maksimalt kr 3 000 000,Lagring og destruksjon av miljøfiendlige rester
dekkes med inntil 50% av forsikringssummen for
maskiner, inventar, løsøre og varer, maksimalt kr 2
000 000,Ved brudd på sikkerhetsforskriftene kan
erstatningen ved skade bli redusert eller falle helt
bort.

Innhold i container
Innhold i verdiskap/hvelv
Varer og løsøre hvor som helst
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Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder på forsikringsstedet som er angitt i forsikringsbeviset. Ansvarsforsikringen kan gjelde hele virksomheten

Hvilke forpliktelser har jeg?
Du plikter å oppgi korrekt informasjon om din bedrift og bruk av lokalet ved tegning av forsikring. I forsikringstiden plikter du å
informere om endringer i risiko, for eksempel: endret omsetning eller endring i virksomheten.
Hvis du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det meldes til WaterCircles uten ugrunnet opphold.

Når og hvordan skal jeg betale?
Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du mottar betalingsvarselet sammen med forsikringsavtalen.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtale er vedtatt av partene eller fra og med en senere avtalt data kl 00.00. Forsikringen
gjelder til 23.59 siste dato i avtaleperioden. Tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Du kan si opp ved å ta kontakt med oss på e-post eller telefon dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av
forsikringen eller ved andre særlige grunner, jf. FAL § 3-6, 1.ledd. Ved flytting av forsikringen skal varselet skal inneholde
opplysning om dato for flyttingen og til hvilket selskap. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel.
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