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I tillegg til disse vilkår gjelder:
-

Rettshjelp- og Ansvarsforsikring vilkår
Lov av 16. juni 1989 nr. 69 om
forsikringsavtaler (FAL)

Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og
dekninger gjelder foran vilkårene.
Forsikringen gjelder bare for skade som inntreffer i
den tid Ifs ansvar løper etter forsikringsavtalen og
Forsikringsavtaleloven (FAL). Forsikringen omfatter
ikke tap i forbindelse med leieavtaler inngått

1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR
(SIKREDE)
Forsikringen gjelder for den som er nevnt i
forsikringsbeviset, samt ektefelle, samboer med
felles adresse i Folkeregisteret og andre medlemmer
av den sikredes faste husstand. Medlemmer av et
bokollektiv regnes ikke som faste
husstandsmedlemmer.

2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER
Forsikringen gjelder innenfor Norden.

3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER
Forsikringen gjelder ved identitetstyveri (jf.
Straffelovens § 202). Hvis du har blitt utsatt for
Identitetstyveri, er rask handling det viktigste for å
forsøke å begrense skadene.
På If.no finner du oversikt over hva som bør gjøres.
Forsikringen dekker rimelig og nødvendig bistand
for:
forebygging og tiltak for å forhindre ytterligere
misbruk
fjerning av uberettigede betalingsanmerkninger
som en direkte følge av identitetstyveri.
Hendelsen må være oppstått og konstatert i
forsikringsperioden.
Unntatt er:
identitetstyveri tilknyttet sikredes yrker eller
næringsvirksomhet
handlinger utført av sikredes ektefelle,
samboer, partner, barn eller foreldre
identitetstyveri oppstått som følge av sikredes
nærmeste families straffbare eller grovt
uaktsomme handlinger
økonomisk tap, annet enn kostnader forbundet
med juridisk assistanse.
Ifs samlede erstatningsplikt er begrenset til 100 000
kroner ved hvert skadetilfelle. Alle handlinger som
oppstår som følge av ett identitetstyveri betraktes
som en identitetstyverihendelse.

4. SKADEOPPGJØRSREGLER OG
ERSTATNINGSBEREGNING

-

Erstatning etter forsikringen er betinget av at If har
fått oppgitt riktige opplysninger om den risiko som
er forsikret, at bruksbegrensninger ikke er overtrådt
og at sikkerhetsforskriftene er overholdt.

-

melde fra til If så snart
identitetstyveri er oppdaget
fremskaffe alle tilgjengelige opplysninger og
dokumenter som kan ha betydning for saken
følge de råd og veiledninger som blir gitt, for å
unngå ytterligere skadeomfang.

5. ANDRE BESTEMMELSER VED SKADE
4.1 Identifikasjonsregler (jf. FAL § 4-11)
Dersom sikredes rett til erstatning bortfaller helt
eller delvis som følge av sikredes handlinger eller
unnlatelser, får dette samme virkning også ved
tilsvarende handlinger eller unnlatelser gjort av
sikredes ektefelle som bor sammen med sikrede,
eller fra personer som sikrede lever sammen med i
et fast etablert forhold.

4.2 Sikkerhetsforskrifter (jf. FAL § 4-8)
Sikkerhetsforskrifter er aktsomhetsregler som er
fastsatt for å forebygge og begrense skade. Dersom
sikrede har forsømt å overholde
sikkerhetsforskriftene, eller påse at de blir
overholdt, kan retten til erstatning helt eller delvis
faller bort. Sikkerhetsforskriftene gjelder også for
ektefelle/samboer (identifikasjonsregler).
4.2.1 Sikring ved ID-tyveri
Sikredes plikter ved identitetstyverihendelse:
umiddelbart å underrette banker,
betalingskortutstedere og andre relevante
parter
anmelde forholdet til politiet og gi If bekreftelse
på anmeldt forhold

5.1 Skademelding
Skade skal meldes til If uten ugrunnet opphold. Det
kan få konsekvenser for Ifs ansvar dersom dette ikke
gjøres, jf. FAL § 4-10. If kan kreve at skademelding
skal inneholde sikredes fødselsnummer. Etter FAL §
8-5 mistes retten til erstatning helt dersom skade
ikke er meldt innen et år.
For at If skal kunne beregne sitt ansvar, skal sikrede
gi nødvendige opplysninger og dokumentasjon
(kvitteringer, garantibevis, dokumentasjon for
tolldeklarasjon mm). Skadede gjenstander må tas
vare på, og kunne sendes eller forevises If på
forespørsel, jf. FAL § 8-1. Forhåndstakst er
veiledende, men ikke bindene for
erstatningsoppgjøret.

5.2 Ifs rettigheter etter erstatningsutbetaling
Ved utbetaling trer If inn i sikredes rettigheter
overfor tredjepart eller andre skadevoldere for det
utbetalte beløp.

