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Forsikringsbevis 

Sparebanken Sør  
WEBSafe  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forsikringsbevis nr: 104-9799 
 
Forsikringstaker: Sparebanken Sør  
 
Sikrede:  Innehaver av Sparebanken Sør VISA Credit  
kredittkort 
                                      (kortholder og dennes husstand) 
 
 
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. 
 

Side 2 av 3 

 
  
Forsikringsvilkår: AIG, Forsikringsvilkår WEBSafe Plus av  01 12 2018 

 
Spesielle bestemmelser: Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner gjelder foran vilkårene. 

 
Hva forsikringen omfatter  WEBSafe  

 
Hvem forsikringen gjelder for 
(sikrede): 

Innehaver av VISA Credit   utstedt av Sparebanken Sør  som har tegnet  
WEBSafe . Forsikringen omfatter også husstanden 
 
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.  

  
Når forsikringen gjelder: 24 timer i døgnet. 
Erstatningsoppgjør: Hele verden. 

 
 
Se vilkår og sikkerhetsforskrifter for en fullstendig beskrivelse av dekningsomfang og unntak. 
 
FORSIKRINGSSUMMER I NORSKE KRONER   
Dekning   Forsikringssum 
Kostnader til juridisk bistand v/ ID Tyveri 
(inkl andre administrative kostnader) 
 
Kostnader til juridisk bistand v/ 
nettkrenkelse  

Kr         1.000.000 
 
 
Kr            100.000 

Tapt inntekt som følge av ID tyveri Kr            100.000 
Hjelp til å fjerne uønsket og ulovlig 
innhold publisert på nett 
 
Råd og veiledning 
 

Kr              20.000 
 
 
Inntil 2 timer  

Psykologisk Krisehjelp  Inntil 10 timer/ 
NOK 15 000 pr år  

 
 
 
 



 

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 

 
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.  Skaden kan varsles på 
telefon eller gjennom en skriftlig  melding i form av 
skademelding.   
 
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 
 
Dersom sikrede oppdager at han er utsatt for 
identitetstyveri plikter sikrede uten ugrunnet opphold å 
anmelde forholdet til politiet. Anmeldelsen og bekreftelse 
på mottatt anmeldelse skal sendes selskapet snarest 
mulig.  
 
Sikrede plikter å oppbevare og fremvise alle 
saksdokumenter som kan ha betydning for saken. Sikrede 
plikter å besvare alle spørsmål fra selskapet etter beste 
evne og gi alle relevante opplysninger i saken. 

 
Sikrede plikter å melde fra til aktuelle 
institusjoner/utstedere/foretak straks man oppdager at 
personlige opplysninger, herunder kort og kredittnummer, 
er på avveie. 
Selskapets ansvar kan nedsettes eller bortfalle helt, ved 
skade som er forårsaket av sikredes forsettlige eller grovt 
uaktsomme handling. 
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