VERDIGJENSTAND
Vilkår PPK41001 gjelder fra 01.01.2018. Avløser vilkår av 01.01.2017.

1. HVA DEKNINGEN OMFATTER
Dekningen omfatter de gjenstandene som er nevnt i
forsikringsbeviset.
Verdigjenstand er en førsterisikoforsikring.

Førsterisiko
At verdigjenstander er førsterisikoforsikret innebærer at
erstatningen er begrenset til den forsikringssummen som
står i forsikringsbeviset. Det er forsikringstakeren som
fastsetter forsikringssummen.

2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING
2.1. PLUTSELIGE SKADETILFELLER
Følgende er dekket
Plutselige skader.

Unntak
Skade som:
l
følge av feil eller mangel ved tingen, elde, slitasje, insekt
eller makk
l
følge av reparasjon, rensing eller restaurering
l
bare består i avskallinger eller riper i glass eller plast.

Skade på datamaskin med tilhørende utstyr som:
l
følge av komponentsvikt
l
følge av datavirus og lignende
l
leverandør, reparatør eller andre kan gjøres ansvarlig for
l
inntreffer ved flytting når forsikringen er begrenset til et
fast sted.
Skade på programvare eller registrerte data.

3. SLIK BEREGNES ERSTATNINGEN
Erstatningen beregnes etter reglene nedenfor.
Forsikringsavtaleloven paragraf 6-1 gjelder ikke.

Reparasjon dekkes når pris for reparasjon ikke overstiger
pris for gjenanskaffelse.

3.1. OPPGJØRSMÅTER

Hvis vesentlig tilsvarende gjenstand ikke kan gjenanskaffes
dekkes reparasjon opp til markedsprisen.

Selskapet kan velge om skaden skal erstattes ved
kontantoppgjør, reparasjon eller gjenanskaffelse, og hvilken
reparatør eller leverandør som skal brukes.

3.2. EGENANDEL

Egenandel er 10 prosent av skaden, minimum 1.000 kroner.
Sykkel
Egenandel er 10 prosent av skaden, minimum 2.000 kroner.
Det trekkes ingen egenandel ved tyveri av sykkel når
sykkelen er utstyrt med integrert GPS-sporingssystem med
alarm.
Hvis selskapet velger å gjøre opp ved gjenanskaffelse av
gjenstander, skal sikrede betale inn egenandelen til
selskapet.

3.3. ERSTATNING FOR SKADE PÅ VERDIGJENSTAND

Erstatningen er begrenset til det beløp selskapet hadde
måttet betale for reparasjon eller gjenanskaffelse.
Reparasjon
Gjenstanden skal føres tilbake til samme eller vesentlig
samme stand som umiddelbart før skaden.

Raparasjonsprisen beregnes ut fra prisene på skadedagen.
Gjenanskaffelse
Gjenstanden skal erstattes med tilsvarende eller vesentlig
tilsvarende gjenstand.
Erstatningen kan ikke settes høyere enn pris for tilsvarende
eller vesentlig tilsvarende gjenstand på skadedagen.
Gjenstandens verdi etter skaden trekkes fra.
Hvis vesentlig tilsvarende gjenstand ikke kan gjenanskaffes
dekkes markedsprisen.
Kommer gjenstanden til rette etter at erstatningen er
utbetalt, kan sikrede beholde den mot å betale tilbake
mottatt erstatning. Hvis sikrede ikke betaler tilbake
erstatningen tilfaller gjenstanden selskapet.
Verditap
Verditap som følge av elde, bruk og nedsatt anvendelighet
trekkes fra i reparasjons- eller gjenanskaffelsespris. Ved
beregning av verditap tas det også hensyn til gjenstandens
sannsynlige brukstid.
Fradrag gjøres bare dersom verditapet utgjør 1/3 eller mer
av reparasjons- eller gjenanskaffelsespris.
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Arbeidspenger
Ved kontantoppgjør erstattes arbeidspenger med de
timepriser selskapet kan få hos sine avtalepartnere.

Merverdiavgift erstattes når det er dokumentert at avgiften
er betalt. Avgift som kan fradragsføres i
merverdiavgiftsregnskap erstattes ikke.

Eget arbeid i form av skadebegrensing, vask, rydding eller
lignende erstattes med 200 kroner per time.

3.4. SKJØNN OG VOLDGIFT

Ved arbeid utført av selskapets avtalepartnere erstattes
arbeidspenger etter faktura. Ved arbeid utført av annen
reparatør eller leverandør enn selskapets avtalepartnere:
l
hvis våre avtalepartnere ikke kan utføre arbeidene
erstattes arbeidspenger etter faktura
l
hvis våre avtalepartnere kan utføre arbeidene erstattes
arbeidspenger med de timepriser selskapet kan få hos
sine avtalepartnere.

Verdifastsettelse ved skjønn
Verdier av betydning for erstatningsberegningen fastsettes
ved skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. Se
Generelle vilkår, PGE91000.
Avgjørelse ved voldgift
Spørsmålet om tingen er i samme eller vesentlig samme
stand etter reparasjon eller gjenoppføring kan avgjøres ved
voldgift. Det skjer hvis partene er enige om det. Det samme
gjelder ved gjenanskaffelse av vesentlig tilsvarende ting. Se
Generelle vilkår, PGE91000.
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