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Forsikringstilbud – kunde 2406983

Vi har gleden av å tilby følgende forsikringer

Forsikringsnr.: Forsikringstype: Beskrivelse: Pris:

12672612 Næringsbygg Sundsodden 4550 Farsund 1 576

Sum per måned med AvtaleGiro (de første 7 månedlige trekk **) 130 kroner

Med AvtaleGiro skjer betalingen automatisk. Dere slipper å huske forfallsdatoer og unngår purringer. Alt dere trenger å
gjøre, er å signere vedlagte skjema eller akseptere tilbud om AvtaleGiro når neste regning betales i nettbanken.

Dersom dere velger AvtaleGiro med månedlig betaling beregnes ikke termintillegg.

Termintillegget er på inntil 5 % avhengig av betalingsmåte og antall terminer.

** Ved månedlig betaling beregnes de 7 første månedlige trekkene i et forsikringsår til 30 dager. De resterende 5
månedlige terminbeløpene omgjøres til 31 dager. Til sammen utgjør dette et forsikringsår på 365 dager.

Dette tilbudet forutsetter at alle opplysningene dere har oppgitt er korrekte. Dere kan velge å akseptere tilbudet i sin
helhet innen 30 dager fra dagens dato, eller kontakte oss for et nytt tilbud ved en senere anledning.

Vi gjør oppmerksom på at vi rutinemessig innhenter kredittopplysninger om alle våre nye forsikringskunder.

Vennlig hilsen
SpareBank 1 SR-Bank ASA Telefon: 02008

E-post: bedrift@sr-bank.no
SR-Bank Kundesent.BM
Adresse: Postboks 250
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Informasjon om forsikringsagent

SpareBank 1 SR-Bank ASA BM Lokal Agder er forsikringsagent for SpareBank 1 Skadeforsikring AS. For formidling av
forsikring mottar SpareBank 1 SR-Bank ASA BM Lokal Agder en godtgjørelse for det arbeidet de utfører. Med unntak for
yrkesskadeforsikring og landsdekkende kollektive ordninger er det avtalt salgsprovisjon på 12 % og porteføljeprovisjon på
7,5 % av premie. For yrkesskadeforsikring er det avtalt salgsprovisjon på 5,5 % og porteføljeprovisjon på 3,5 % av
premie. For landsdekkende kollektive ordninger er det avtalt porteføljeprovisjon på 4 % av premie. Det er også avtalt
lønnsomhetsprovisjon basert på lønnsomheten i hele porteføljen. Denne baseres på en periode på 12 måneder og kan
ikke overstige 4 % av opptjent premie i den samme perioden.
Noen agenter har en indirekte eierandel i SpareBank 1 Skadeforsikring AS som utgjør mer enn 10 %. Mer informasjon om
eierandel og agent finner du i agentregisteret på nettsidene til SpareBank 1, sparebank1.no/agentregister.

Klagemuligheter
Dersom det er noe du ikke er fornøyd med kan du gjøre et av følgende:
• Ring oss på 02300.
• Send elektronisk klage på sparebank1.no/klage
• Send skriftlig klage til SpareBank 1 Forsikring Klageservice, Boks 778 Sentrum, 0106 Oslo.
Du kan også klage saken inn til Finansklagenemnda



Meldefrist Klagerett

Retten til erstatning bortfaller dersom kravet ikke er
meldt innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de
forhold som begrunner kravet.

Klager i forbindelse med erstatningsoppgjøret sendes til:
SpareBank 1 Klagenemnd, Postboks 778 Sentrum, 0106 OSLO
eller Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 OSLO
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Næringsbygg

Forsikringsnummer: 12672612 / 1
Avtaleperiode: 10.06.2015 - 09.06.2016
Pris for avtaleperioden: 1 572
Avtalens pris per år: 1 576

Hva som er forsikret

Forsikringssted: Sundsodden , 4550 Farsund
Virksomhet: Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted Sauna/badstu
Anvendelse bygning: Forsamlingslokale
Antall etasjer: Inntil 2 etg
Byggeår: 2015
Bruttoareal: 30
Heis i bygning: Nei

Forsikringen omfatter: Forsikringssum: Egenandel: Pris: Vilkårsid: Side:

Bygning brann fullverdi 593 400 15 000 1 041

Bygning standard
næringsbygg fullverdi

- Huseieransvar
- Hageanlegg
- Verdiøkning i forsikringsperioden
- Prisstigning
- Antenne/internett/varmekabler
- Fellesløsøre
- Huseleietap
- Riving/rydding/lagring
- Bygning offentlig påbud

593 400

10 mill.
100 000

10 %
20 %

Ubegrenset sum
300 000

36mnd.- 20 %
50 % maks 3 mill.
20 % maks 3 mill.

15 000 493

Naturskadeforsikring 42

Pris per år 1 576

Spesielle egenandeler og fradrag kan gjelde for visse typer skade. Dette vil framgå av vilkårene.

Det er gitt sikkerhetsrabatt for

Sikring brannalarmanlegg: Nei, brannalarm finnes ikke
Sikring sprinkleranlegg: Nei, sprinkleranlegg finnes ikke
El kontroll: Nei, ikke godkjent elkontroll

Meldefrist

Retten til erstatning bortfaller dersom kravet ikke er meldt innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold
som begrunner kravet.

Klagemulighet

Dersom det er noe du ikke er fornøyd med kan du gjøre et av følgende:
• Ring oss på 02300.
• Send elektronisk klage på sparebank1.no/klage
• Send skriftlig klage til SpareBank 1 Forsikring Klageservice, Boks 778 Sentrum, 0106 Oslo.
Du kan også klage saken inn til Finansklagenemnda.



Meldefrist Klagerett

Retten til erstatning bortfaller dersom kravet ikke er
meldt innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de
forhold som begrunner kravet.

Klager i forbindelse med erstatningsoppgjøret sendes til:
SpareBank 1 Klagenemnd, Postboks 778 Sentrum, 0106 OSLO
eller Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 OSLO
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Ansvarsbegrensninger ved risikoendringer med videre, jf. forsikringsavtaleloven §§ 4-6 og 4-7

Sikrede skal gjøre det som med rimelighet kan forventes for å avverge eller begrense skaden. Selskapets ansvar kan
reduseres eller falle bort dersom:
• tilbygg eller andre bygningsmessige forandringer som innvirker på gjenoppføringsprisen ikke er meldt selskapet
• bygningen benyttes til annet formål enn avtalt
• det er gjort endringer av skadeforebyggende utstyr som det er gitt rabatt for
• sikringstiltak ikke er gjennomført eller holdt ved like og betinger høyere premie
• det premieberegningsgrunnlag (for eksempel årsomsetning, lønnsutgifter eller antall ansatte) som forsikringstakeren har

oppgitt til selskapet er uriktig
• sikredes erstatningsansvar for skade er voldt under utøvelse av annen virksomhet enn den som er angitt i

forsikringsbeviset

Er virksomheten opphørt og bygningen fraflyttet gjelder forsikringen bare for skade ved brann, direkte lynnedslag,
naturskade og ansvar som eier av bygning. Med fraflyttet bygning menes bygning som ikke er i bruk og hvor det ikke lenger
føres daglig tilsyn og utføres vanlig vedlikehold.
Skade på innhold i fraflyttet bygning dekkes ikke.

Sikkerhetsforskrifter, jf. forsikringsavtaleloven § 4-8

Sikkerhetsforskriftene skal forebygge faren for eller begrense omfanget av skader. Har sikrede forsømt å overholde, eller å
påse at de blir overholdt, kan selskapets ansvar settes ned eller falle helt bort.

Identifikasjon, jf. forsikringsavtaleloven § 4-11

Selskapets ansvar kan settes ned eller falle helt bort ved handlinger eller unnlatelser som er gjort av ansatt som har ansvaret
for den del av virksomheten hvor forsømmelsen er gjort. Det samme gjelder handlinger eller unnlatelser av andre personer
dersom forsikringstaker, eller en forsikringstaker kan identifiseres med, har satt vedkommende til å ivareta bestemte
funksjoner eller gjøremål.
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Betal forsikringene med AvtaleGiro

Dere får flere fordeler med AvtaleGiro:

• Banken deres sørger for at regningene automatisk blir betalt på forfallsdag.
• Dere blir varslet i god tid før betalingsforfall.
• Hos oss i SpareBank 1 Skadeforsikring AS kan dere velge månedlig betaling med AvtaleGiro.

Dere kan velge følgende betalingsalternativer (kryss av):

Månedlig ___ Kvartalsvis ___ Halvårlig ___ Årlig ___

Betaler: BADEHUSETS VENNER
Adresse: Kjørestad Terrasse 15

Postnr./sted: 4550 Farsund
Kundenummer: 2406983

Betalers bankkonto:
Mottakers bankkonto: 9001 17 00771
Kid nr.: 24069830000000008

Dere oppretter AvtaleGiro ved å underskrive nederst på dette skjemaet. Samtidig gir dere SpareBank 1 Skadeforsikring AS
fullmakt til å belaste deres bankkonto. Skjemaet leveres til banken deres.

Dato: _________________ Underskrift: _________________________________________
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