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Forsikringsbevis 

Sparebanken Sør AS  
Egenandelsforsikring - leiebil 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forsikringsbevis nr: 104-9799 
 
Forsikringstaker: Sparebanken Sør AS  
 
Sikrede:  Innehaver av Sparebanken Sør VISA Credit  
kredittkort 
                                       (kortholder eller dennes ektefelle/samboer) 
 
 
Forsikringsperiode: Fra 01.10.2016 – Sparebanken Sør 

kredittkortavtale opphører, endres eller sies opp 
 
 
 

http://www.aig.no/


 

Ved skade sendes skademelding: 
AIG, Postboks 1588 Vika, 0118 Oslo 

skadekontoret@aig.com – Tlf: +47 22 00 20 80. 
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Forsikringsvilkår: AIG, Forsikringsvilkår CDW Sparebanken Sør AS av 01.12.2018 

 
Forsikringsperiode: Forsikringen gjelder i 12 måneder fra tegningsdato, og fornyes deretter automatisk for nye 

12 måneder så fremt forsikringen ikke sies opp eller kredittkort avtalen opphører. Med 
tegningsdato menes dagen etter at bestilling av forsikring er mottatt og registrert hos 
Sparebanken Sør AS . Forsikringspremien fremgår av kredittkort fakturaen fra Sparebanken 
Sør AS .  
 

Forsikringstager:  
Sparebanken Sør AS . 
 

Sikrede: Innehaver av kredittkort utstedt av Sparebanken Sør AS  samt dennes ektefelle/samboer, 
og som det er tegnet egenandelsforsikring ved leiebilforhold for. 

 (sikrede):  
Sikrede må være medlem av Norsk Folketrygd, eller tilsvarende ordning i Norden. 

- Husstanden, dvs. Kortholder med ektefelle/registrert partner/samboer og barn, 
stebarn og adoptivbarn/ fosterbarn under 21 år som har felles adresse med 
kortholder ifølge Folkeregisteret, og kortholders barn som ifølge Folkeregisteret har 
adresse hos den andre forelder. Forsikringen gjelder for de sikrede selv om 
kortholder ikke deltar på reisen. 
 

- Begunstigelse. Ved dødsfall er den sikredes arvinger etter loven begunstiget, så 
sant den Sikrede ikke har tilskrevet AIG og oppnevnt andre begunstigede. 

 
Hvor forsikringen gjelder: Forsikringen gjelder i hele verden, med unntak av reiser til, i eller via Cuba, Iran, Sudan 

Nord Korea og Krim Halvøya  
 

Når forsikringen gjelder: Henviser til punkt 3.1 i vilkåret. 
 

Erstatningsoppgjør: Når det er oppstått en skade skal sikrede skriftlig melde fra til AIG uten ugrunnet opphold. 
Kravet skal dokumenteres med kopi av leiebilavtalen og dokumentasjon på betalt egenandel 
til utleiefirmaet. 
 

 
 
FORSIKRINGSSUMMER I NORSKE KRONER   
Dekning   Fors.sum Vilkårshenvisning 
Egenandel ved leie av bil kr        20.000        Pkt 3.1 
Død ved ulykke i leiebil Kr     250.000 Pkt 3.2 
Permanent invaliditet som følge av ulykke 
med leiebil 

Kr  1.000.000 Pkt 3.2 

Barns død ved ulykke i leiebil Kr       30.000 Pkt 3.2 
Barns invaliditet ved ulykke i leiebil Kr     500.000 Pkt 3.2 
Sykhuspenger Kr         2.000 Kr 400 per dag, maks 5 

dager 
Tap av leiebilnøkler Kr         2.000 Pkt 3.4 
Tap av leiebildokumenter Kr         2.000 Pkt 3.4 
 
 
Egenandel: Egenandelen er kr. 500,- 

 
 
 



 

Ved skade sendes skademelding: 
AIG, Postboks 1588 Vika, 0118 Oslo 

skadekontoret@aig.com – Tlf: +47 22 00 20 80. 
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Informasjon om forsikringsavtalen 
 
Forsikringsavtalen(e) inneholder en detaljert fremstilling 
over de personer / objekter / interesser det er avtalt 
forsikringsdekninger for, og til hvilke vilkår. 
Forsikringstaker oppfordres til å sette seg nøye inn i de 
vilkår som gjelder for forsikringen(e). 
 
For hver forsikring gjelder: 
- Forsikringsbeviset/-avtalen. 
- De til enhver tid gjeldende forsikringsvilkår det er 

henvist til. 
- Eventuelle sikkerhetsforskrifter det er henvist til. 
- Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) og 

andre lover som regulerer forholdet mellom 
forsikringstakeren, forsikrede (evt. sikrede) og 
forsikringsselskapet 

 
Forsikringsperioden 
Dette forsikringsbeviset samt forsikringsvilkåret nedenfor 
utgjør til sammen den fulle forsikringsavtalen. Forsikringen 
gjelder i 12 måneder fra tegningsdato, og fornyes deretter 
automatisk for nye 12 måneder så fremt forsikringen ikke 
sies opp eller kredittkort avtalen opphører. Med 
tegningsdato menes dagen etter at bestilling av forsikring 
er mottatt og registrert hos Sparebanken Sør AS . 
Forsikringspremien fremgår av kredittkort fakturaen fra 
Sparebanken Sør AS.  
 
Forsikringsselskapet ønsker å gjøre spesielt oppmerksom 
på følgende punkter som gjelder for avtalen: 
- Forsikringen inneholder unntak og begrensninger som 

følger av vilkåret nedenfor. 
 
Bekreftelse 
Vennligst kontroller forsikringsavtalen. Dette er en 
bekreftelse på avtalens innhold. Eventuelle anmerkninger 
skal meldes selskapet uten ugrunnet opphold. Dersom De 
ikke sier fra om eventuelle uriktigheter, godkjenner De 
avtalen. 
 
Melding av skade 
Melding om skade skal sendes til AIG, Postboks 1588 Vika, 
0118 Oslo. Skadebehandling og oppgjør skjer direkte 
mellom skadelidte og forsikringsselskapets 
oppgjørsansvarlige. Krav om erstatning skal meldes 
selskapet så snart man får kjennskap til skaden, senest ett 
år etter, jfr. FAL §§ 8-5 & 18-5.   
 
Begrensning i erstatning 
Brudd på avtale-/ forsikringsvilkår eller eventuelle 
sikkerhetsforskrifter vil kunne medføre bortfall eller 
reduksjon av erstatning. Erstatning for inntruffet skade kan 
bli redusert dersom risikoen er endret uten at dette er 
meddelt de respektive forsikringsselskaper, jfr. FAL §§ 4-6 
og 4-7. 
 
Sikkerhetsforskrifter 
Ved brudd på den eller de sikkerhetsforskrifter som er gjort 
gjeldende for forsikringsavtalen kan selskapets ansvar helt 
eller delvis bortfalle, jfr. FAL § 4-8. Se sikkerhetsforskrifter 
lenger bak i denne avtalen. 
 

Endring av risiko 
Dersom virksomheten endres vesentlig skal melding om 
endring sendes skriftlig til selskapet uten ugrunnet opphold. 
Ved vesentlig endring av kundens virksomhet tar 
Selskapet forbehold om premieøkning og endring i 
vilkårene. 
 
Nemndbehandling 
Dersom det oppstår tvist mellom sikrede og Selskapet, kan 
hver av partene kreve nemndbehandling i samsvar med 
FAL § 20-1. 
 
 
Informasjonsplikt 
For forsikringsavtaler som er avtalt via forsikringsmegler, 
gjelder at alle opplysninger er å betrakte som om de er gitt 
direkte til/fra forsikringstaker. 
 
 
Sikkerhetsforskrifter for egenandelsforsikring på 
leiebilforhold 
 
Tenningsnøkkel skal være fjernet fra kjøretøyet når det 
ikke er personer i det. 

- Kjøretøyet skal være lukket og låst når det er 
forlatt.  

- Nøkler skal oppbevares på betryggende måte og 
adskilt fra motorvognen. 

- Sikrede skal ha gyldig sertifikat for det aktuelle 
kjøretøyet. 

 
Ved brudd på ovennevnte sikkerhetsforskrifter kan 
selskapets ansvar falle helt eller delvis bort, jfr. FAL § 4-8. 
Skade skal meldes så snart som mulig, jfr. FAL § 8-5. 
Sikrede mister retten til erstatning hvis skaden ikke er 
meldt til forsikringsselskapet innen ett år etter at sikrede 
fikk kjennskap til skaden. Ved uenighet om 
forsikringsoppgjøret har sikrede rett til å klage til 
Forsikringsklagekontoret, jfr. FAL § 20-1. 
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