
Informasjon 
Prestsletta Huseierforening 

S e var hjemmeside: prestsletta.no Januar 2018 

Forsikringsavtale 2018 
IF skadeforsikring 

og 
Prestsletta Huseierforening 

Var forsikring i IF med avtalenummer SP409815.8.1 (2018) har blitt utvidet i forhold til 
tidligere forsikringer. Den nye heter: Super. 
Hva er dekket: Brannskade - Annen plutselig skade - Vannskade - Ansvar som eier/bruker 
av bygning - Naturskade etter lov - Tyveri og skadeverk - Glass- og skiltskade - Forer- og 
passasjerulykke for kj0ret0y uten skilt - Annen naturskade - Anticimex skadedyrforsikring -
Lyn - og elskade - Vanninntrenging via tak - Yrkesskade - kortvarig og tilfeldig arbeid. 
Uteboder er forsikret uten begrensinger. 
Ved henvendelse til IF, oppgi vart organisasjonsnummer 988369942. 
Styret vil legge avtalen pa hjemmesiden, uten priser. 
Komplett avtale og vilkar, kan fas ved henvendelse til styret. 

Med vennlig hilsen 

Styret 

Styret treffes pa: styre@prestsletta.no 



Prestsletta Huseierforening 
Meklenborgasen 18 
1274 OSLO 

Utstedt: 
Avtalenummer: 
Avtaleperiode: 

19. november2017 
SP409815.8.1 
01.01.2018-31.12.2018 

He^f 

Vedlagt finner du den nye avtalen for kommende 
forsikringsperiode. 

P4 de neste sidene finner du: 

• FORSIKRINGSOVERSIKT 
Gir deg en enkel oversikt over forsikringene du har 
hos oss. 

• FORSIKRINGSDETALJER 
Her finner du forsikringssummer, egenandeler og hva 
hver enkelt forsikring dekker. 

• SIKKERHETSFORSKRIFTER 
Beskriver hvilket ansvar du har for a unnga skader. 

• VILKAR 
Irmeholder alle detaljer om hva forsikringen dekker, 
og hva vi hjelper deg med om du skuUe vaere ulieldig 
a fa en skade. 

Det er viktig at du leser n0ye gennom og gir oss beslged 
dersom det har skjedd endringer i virksomheten som 
kan ha betydning for forsikringene, Ta genie kontakt 
hvis du er usikker pa noe. 

S O M K U N D E F A R D U T I L G A N C T I L 
F O R S I K R I N G E N E D I N E O N L I N E - H E R 
K A N D U 
• se dine forsikringer og tilbud 
• gj0re endringer 
• melde skader 
• fa oversikt over fakturaer og betaltnger 
• fa alle dokumenter elektronlsk 

Logg inn pa 
if.no 

S E V I L K A R E N E SOM G J E L D E R F O R D E G 

1. Ga inn pa if.no/vilkar 
2. Skrivinn koden 409815.NJB2H6 

Vennlig hilsen 
If 

Beate Solstad Brendl0kken 

Telefon: +47 21 49 04 74 
E-post: beate.solstad.brendlokken@if.no 
Adresse: Magasinet - 0stre Torg ,2317 HAMAR 

If Telefon: 21 49 24 00 
Postadresse: Postboks 240,1326 Lysaker www.if.no 
Besaksadresse: Drammensveien 264, 0283 Oslo 

If Skadeforsikring NUF, Foretaksregisteret Org.nr: 981 290 666 
If Skadeforsikring AB (publ), Org.nr: 516401-8102 
Hovedkontor: 106 80 Stockfiolm 



Dine fordeler i If 

Som medlem av Huseiernes Landsforbund har du en rekke fordeler hos oss, bl.a.: 
- Rahatt pa bygnlngsforsikringen 
- Produktfordeler - bl.a. bekjempelse av skadedyr uten egenandel 
- H0yere forsikringssummer pa forsikringer som er vtktige for dere - uten tlllegg i prisen 
- HL-medlemmer prioriteres ved skade og f0lges opp av egiie eksperter 

Les mer om fordelene pa if.no/hl 

CI o s s BESKJED VED ENDRINGER 
Vedlagte forsikringsavtale viser h\'ilke 
forsikringer du har hos oss og hva de dekker. 

Det er viktig at du sjekker at alt ser riktig ut og 
gir beslged oni det er noe som mangier eller mk 
endres. 

OM UHELLET SKULLE V>tRE UTE 
Er du uheldlg, og far en skade, vil du bU tatt 
hand om av dyktige skadebehandlere. 

Vi har avtaler med handverkere og verksteder 
som piioriterer vare kunder, shk at du konnner 
raskest muHg tilbake i normal drift. 

Ved skade kan du ringe oss dognet rundt pa telefon 
21 49 24 00. 
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FORSIKRINGSOVERSIKT 

Styret i Prestsletta Huseierforening har gjort vedtaic om at all korspondanse og kontakt vedr. skader kan skje direkte med den berarte beboer. 

Kopi sendestil huseierforeningens kontaktperson. 

Forsikringsavtalens vilkSr, pkt. 4.1.1.2 er utvidet til S omfatte husstandens utebod uten arealbegrensning nSr en eller flere boder er bygget sammen og 
fremstlrsom in bygning. 

Riktige forsikringsopplysninger 
Dette forsikringsbeviset viser hva forsikringsavtalen din inneholder. Les naye gjennom forsikringsbeviset og kontroller at opplysningene er korrekte. Det 
er viktig at du gir oss beskjed dersom det skjer endringer som kan ha betydning for forsikringene. 

« 
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VIINFORNERER 
Forsikringsdetaljer 

Endringer i forsikringen 
Nedenfor finner du nyttig infonnasjon og endringer som gjelder for forsil̂ ringene dine. 

Vilkirsendringer 
Eiendom 
Indeksregulering 2018 
Forsikringer med indeksregulering justeres hvert ar i takt med prisutviklingen. Her ser du hva forsikringssummene i gjennomsnitt reguleres med i 2018: 

Bygningen 1,8% 
Innboforsikring for privatpersonen 2,2% 
Maskiner/eiendeler/driftsl0S0re for naeringsdrivende: 1,3% 

Vanninntrenging via tak og takgjennomf0ringer 
Var Superforsikringen for boligbygning er na utvidet til a omfatte skade ved vann som har trengt inn i boligen gjennran tak eller takgjennomfaringer, nar 
konstruksjonen ikke er eldre enn 40 ar. 

Prisendringer 
Vi ser dessverre en trend med stadig flere skader. Dette vil fi konsekvenser for prisen for enkelte kunder, avhengig av risiko og produktsammensetning. 

Utstedt: 
19. november 2017 

Avtalenummer: 
SP409815.8.1 

Avtaleperiode: 
01.01.2018-31.12.2018 

Side 5 (18) 



Forsikringsoversikt Forsikringsdetaljer Sikkerhetsforskrifter ForsikringsvilkSr 
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Sikkerhetsforskrifter Mf^k 

FORSIKRINGSBEVIS - SIKKERHETSFORSKRIFTER V f f 

Sikkerhetsforskrifter - ansvar for a redusere risikoen for skader 
Det er knyttet sikkerhetsforskrifter og bestemmelser om risikoendring til dine forsikringer, og kravene knyttet til alle forsikringene virksomheten din har 
tegnet fremkommer nedenfor. 

Hensikten med sikkerhetsfra-skriftene er a redusere omfanget av en skade, eller awerge at en skade skjer. Hvis sikkerhetsforskriftene ikke blir overholdt, 
kan det fore til at forsikringsutbetalingen reduseres eller faller helt bort. 

Tekstene som star her i forsikringsbeviset er en forkortet utgave av sikkerhetsforskriftene som star i forsikringsvilkarene, og det henvises derfor til 
vilkarenes kapittel 8 for fuilstendig tekst. 

Viser sikkerhetsforskriftene til forskrifter gitt av andre, kan disse skaffes pa foresp0rsel. 

Identlfikasjon 
Bestemmelser om at sikredes rett til erstatning helt eller delvis bortfaller som falge av sikredes handlinger eller unnlatelser far tilsvarende anvendelse 
ved handlinger eller unnlatelser fra personer som er nevnt i FAL §4 -11 . 

Nsering 
De handlinger eller unnlatelser som medfarer bortfall eller reduksjon av sikredes rett til erstatning medfarer tilsvarende bortfall eller reduksjon dersom 
de er begatt av personer som utfarer arbeid av ledende art eller av andre som har selvstendig stilling innen virksomheten. Med personer som har seerlig 
selvstendig stilling menes ogsa personer som utfarer arbeidsoppdrag uten overoppsyn fra andre, eller som utfarer arbeidsoppdrag de selv er ansvariige 
for. Sikrede identifiseres tilsvarende med sine kontraktsmedhjelperes handlinger eller unnlatelser. 

If Sikkerhetssenter 
If er det eneste forsikringsselskap i Nord-Europa som tilbyr kurs i skadeforebygging pa eget sikkerhetssenter. 
Instruktarene vare har lang erfaring, og kombinerer praktiske avelser og teori stik at du laerer a unnga skader pa arbeidsplassen din. 

Sikkerhetsforskrifter - eiendom 
Genereit 
Offentlige lover og forskrifter 
Bestemmelser gitt i lover og forskrifter gitt i medhold av lov, skal til enhver tid overholdes. Eksempelvis 

plan- og bygningsloven med tilharende forskrifter, 
lov om brannvern med tilharende forskrifter, samt palegg gitt av offentlig brannmyndighet, 
lov om tilsyn med elektriske aniegg med tilharende forskrifter, samt palegg gitt av stedlig elektrisitetstilsyn. 

SIkring av dataregistre og programmer 
Krav om sikkerhetskopiering av data og krav om oppbevaring av sikkerhetskopiene pa sikkert sted. Krav til antivirusprogram, brannmurer og 
adgangskontroll. 

Drift ogvedlikehold 

Krav om a holde forsikrede gjenstander i driftsmessig stand og a overholde forskrifter. 

Sikring mot elektrisk fenomenskade 
Krav om bl.a. overspenningsvern pa elektronisk utstyr. Vernet skal vaere bade pa signal-, tele- og 230 V- 400 V-siden. Krav om avbruddsfri 
stramforsyning for stormaskiner, servere og sentraler. 
Eiendom og avbrudd 
SIkring mot brann 

Det skal oppnevnes en person som er ansvariig for brannforebyggende arbeid. 
Brannvegger og branndarer skal tilfredsstille offentlige krav og holdes lukket. 
Slokkeredskaper skal vare til stede og avmerket lett synlig, tiigjengelig og i god stand. Krav om regelmessig ettersyn. 
Sprinkier-Zvanntakeaniegg skal vaere funksjonsdyktig til enhver tid og i henhold til FGs regler. 
Ved varme arbeider gjelder regler for arbeidsinstruks, sertifikat, brannvakt, slokking, rydding og tetting. 
Tobakksraykning tillates bare pa steder angitt i bedriftens egne raykebestemmelser. 
Avfall skal plasseres minst 5 meter fra brennbar yttervegg og ikke under tak. 
Lagring av brennbart materiale utendars plasseres minst 8 meter fra byggverk. ' 
Krav om lasing av darer. Vinduer og andre apninger skal vaere lukket og sikret. 
Krav om bruk av godkjent installatar ved reparasjon av elektriske aniegg. 
Spesielle regler gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for montering og vedlikehold av forsyningsanlegg og fordelingsanlegg for 
gass. 
Lagring av komprimert gass skal gjares etter angitte sikkerhetsregler. 
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Sikkerhetsforskrifter ^f^k 

FORSIKRINGSBEVIS - SIKKERHETSFORSKRIFTER ^ 

Sikring mot tyveri, ran og skadeverk 
Krav til lasing og innbruddsbesl^else av bygninger, i henhold til FGs regelverk. 
Container skal vare av stal, vaere tett og ha et volum pa minst 7,5 kubikkmeter. 1 tlllegg skal darer vaere sikret. 
Nakler/koder skal oppbevares utenfor forsikringsstedet eller i FG-godkjent sikkerhetsskap eller ved at betrodd person baerer den pa seg. Det skal 
sarges for at tidligere ansatte/styremedlem ikke lenger har tilgang til bygningen. 
Nar gjenstander ute er medforsil(ret med tyveri/skadeverk, skal omradet vaere sikret med 2 meter hayt flettverkgjerde som er tett i underkant, port 
skal vaere last med FG-godkjerrt las, og hengsler skal vare sikret. 
Kassa-apparat skal utenom apningstiden sta med apen skuff. 

Vann og annen vaeske 
Krav til oppvarming for a unnga frostskader. 
Krav til bruk av autorisert installatar. 
Kjaleskap, kaffe- og isbitmaskiner og lignende utstyr som er tilkoblet vann skal ha automatisk avstenging med faler. 
Varer i rom pa bakkeniva eller lavere skal plasseres minst 10 cm over gulv. 
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VJiRE FORSIKRINGER 

Her finner du en icortfattet oversii<t over noen av vare forsiicrlnger. Alle forsilcringene i<an tilpasses bedriftens beinov. Fuilstendig informasjon om hva som 
deldces, og begrensingene som gjelder, finner du i vare vilkar. 

Skadeforsikringer 
Bygning I tlllegg til brann, vann og innbrudd, dekker var bygningsforsikring 
<: maskinskader pa f.eks. heis og ventilasjonsanlegg. Vindusglass er 
%|.;̂  ogsa inkludert, uten begrensninger i starrelsen. 

Maskin, Forsikringen dekker tap etter brann, vannskade og tyveri av 
varer og maskiner, varer og inventar. Dersom du leier lokalene ma du selv 
inventar forsikre fastmontert innredning og utgifter du har hatt til a 

tilpasse lokalene til virksomheten din. 

Avbrudd Forsikringen sikrer at bedriftens driftsresultat blir det samme som 
det hadde blitt uten skade. 

Lastebil 

Var beste bilforsikring gir deg leiebil av samme starrelse som 
egen bil ved en skade, og du beholder den inntil 40 dager. 
Forsikringen dekker ogsa skader pi motor og gir. 

Var beste storbilforsikring inkiuderer avbrudd - fra dag en. Alle 
vare storbilforsikringer inkiuderer psykologisk ferstehjelp om en 
sjafw involveres i en ulykke. Haerverk er ogsa inkludert og gir ikke 
bonustap. 

Arbeids- Arbeidsmaskiner er palagt a ha ansvarsforsikring - bade for skader 
maskin under anieggsarbeid og etter bilansvarsloven. Var forsikring dekker i 

tillegg brann, tyveri og skader etter forsek pa tyveri. Vart beste 
J- forsikringsalternativ dekker ogsa maskinskade. 

Trans- Hvis du kjaper og selger varer kan du kjape en forsikring som dekker 
port alle forsendelser i lapet av aret. Da slipper du a tenke pa hvem som 
g^^l har ansvaret for varene mens de er underveis. 

Cods Om du kjarer med gods, verktay og og pravekolleksjoner i egen bil, 
kan du kjape en arsforsikring som dekker godset mens det er i bilen 
og ute pa oppdrag hos kunder. 

5pedit0r- Forsikringen dekker ansvaret som speditarer kan komme i dersom 
ansvar godset skades mens det er underveis. 

Prosjekt/ Det er entreprenarens plikt a forsikre utfarte kontraktsarbeider og 
entre- materialer som byggherren har overlevert til entreprenaren. Du kan 
prenar kjape en forsikring som dekker alle entrepriser gjennom hele aret 

Personforsikringer 
Helse 

Yrkes
skade 

Med helseforsikring slipper du a vente pa behandling. Forsikring 
sikrer rask tilgang til behandling og rehabilitering i privat 
helsevesen. Garanterer operasjon eller time hos spesialist innen 
14 dager. 

Dersom du har ansatte eller er ansatt i eget AS, er du lovpalagt a 
kjape yrkesskadeforsikring. Den sikrer ansatte og deres familie 
akonomisk dersom de far en arbeidsrelatert skade eller sykdom. 

Syke- Forsikringen dekker bedriftens faste lapende utgifter hvis 
avbrudd bedriften far reduserte inntekter i en periode pa grunn av sykdom 
i eller skade. 

Reise HelSrs reiseforsikring dekker tjenestereiser, samt ferie- og 
fritidsreiser for den ansatte og deres familier. Forsikringen 
inneholder ogsa en ulykkesforsikring som gjelder dagnet rundt -
ogsa hjemme. 

Fritids- Du kan utvide yrkesskadeforsikringen slik at ansatte ogsa er 
ulykke/ forsikret mot ulykker pa fritiden og sykdom som faller utenfor 
-sykdom yrkesskadeloven. Da er dere forsikret uansett hva som skjer og nar 
^ det skjer. 

Sykelann Sykelannforsikring dekker bedriftens lannsforpliktelser overfor de 
ansatte ved ansattes sykdom. 

Forslkringspakker - personforsikringer 
Medar- En pakke som inneholder yrkesskade, helseforsikring, 
beider reiseforsikring (valgfritt) og ulykkes- og dadsfallsforsikring. 

Pakken gir akt akonomisk trygghet for medarbeideme og deres 
familier, mens helseforsikringen kan redusere bedriftens 
sykefravaer. 

(iU in. 

Personal- En komplett pakke som inneholder yrkesskadeforsikring og 
ordning fritidsulykke/-sykdom. Det betyr at ansatte fir erstatning ved 

arbeidsufarhet, varige men og dadsfall uansett nar og hvor skaden 
,. ,̂ eller sykdommen skjer/oppstar. 

Ansvarsforsikrlnger 
Bedrift/ Dekker ansvar for feil ved utfarelsen av oppdrag for bedriften, 
produkt som gir dine kunder eller andre et akonomisk tap, samt ansvaret 

som en produsent importar eller selger kan p^dra seg dersom 
produktet farer til skade. 

Dekker utgifter til juridisk bistand dersom du kommer i en tvist 
med f.eks. leverandar eller kunde - om manglende leveranser, 
reklamasjoner osv. 

Profesjons Dekker ansvar for radgivningsfeil som gir dine kunder eller andre et 
ansvar akonomisk tap. Viktig for advokater, regnskapsbyraer, 

eiendomsmeglere o.l. 

Styre- Dekker ansvar som styremedlemmer og daglig leder kan padra seg 
ansvar for det de har gjort eller det de har unnlatt a gjare. 

Miija Naturmangfoldloven gjar bedrifter ansvariige for a gjenopprette 
/ W N naturen slik den var, etter en miljaskade - enten du kan klandres 

C ^ ^ . ' eller ikke. Forsikringen dekker erstatningsansvar etter f.eks. 
utslipp. 

Kriminali- Dekker bedriftens akonomiske tap dersom ansatte begar akonomisk 
tet straffbare handlinger, f.eks. underslag. Forsikringen dekker ogsa tap 

pafart bedriftens kunder. 
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