Vilkår

Codan Forsikring A/S
Gammel Kongevej 60
DK-1790 København V
CVR 1052 9638
T (+45) 33 55 55 55

Luksushuse A/S
Sanksjonsklausul
Codan Forsikring A/S og/eller deres datterselskaper/filialer dekker
ikke og er ikke forpliktet til å betale noen som helst form for
erstatning eller andre tjenester knyttet til forsikringen i det omfang
en slik forsikringsdekning, betaling av et slikt krav eller levering
av en slik forsikringsytelse vil utsette Codan Forsikring A/S og/
eller deres datterselskaper/filialer for sanksjoner, forbud eller
restriksjoner vedtatt av Forente Nasjoner (FN), Den europeiske
union (EU), Storbritannia eller USA.

1.

Hvilke dekninger inneholder forsikringen

	
Forsikringen består av følgende dekninger:
– avbestilling/avbrudd av leieforhold ved akutt sykdom,
skade eller død (se punkt 2) og
–a
 nsvar for ødelagt innbo (se punkt 3).
1.0

 vem dekker forsikringen?
H
Antall personer oppført på leiebeviset/kontrakten.
Heretter kalt sikrede.

1.1	Forsikringsperioden
Avbestilling (pkt. 2): Dekker fra det tidspunktet betaling
av depositum/leiebeløp til Luksushus.no skjer, og inntil
leieperiodens påbegynnes.
Avbrudd (pkt. 2) samt ansvar for ødelagt innbo (pkt. 3):
Dekkes i leieperioden. Uansett om leieperioden i den
samme ferieboligen er oppdelt i to eller flere leieperioder,
dreier det seg om en og samme forsikringsperiode.

2.	Avbestilling eller avbrudd av leieforholdet
2.0	Forsikringssum
Leieforholdets pris fratrukket forsikringspremie.
2.1	Hvilke skadetilfeller dekker forsikringen?
Forsikringen dekker i tilfeller der sikrede ikke kan
påbegynne eller gjennomføre leieforholdet som følge av
at sikrede eller dennes ektefelle eller samboer, foreldre,
søsken eller barn rammes av død eller alvorlig akutt
sykdom eller skade, brann eller innbrudd i sikredes
private bolig eller virksomhet umiddelbart før avreisen,
arbeidsgivers uventede oppsigelse av sikrede eller at
sikrede påbegynner ny jobb i forbindelse med uventet
oppsigelse som betyr at sikrede ikke har mulighet for å
gjennomføre ferie i leieperioden, sikredes skilsmisse.
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2.2	Hvilke utgifter dekker forsikringen?
Avbestilling
Forsikringen dekker den del av sikredes betaling som
utleiebyrået ifølge avtalen har krav på når oppholdet
avbestilles i forsikringsperioden
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Avbrudd
Forsikringen dekker sikredes betaling for de dagene
oppholdet ikke benyttes – dvs. fra dagen etter avreise fra
ferieboligen.
2.3	Unntak – se også pkt. 4.1
Forsikringen dekker ikke dersom sykdommen, skaden,
skilsmissen som er årsak til avbestillingen/avbruddet, forelå
ved tegningen av forsikringen.
2.4	Egenandel
Ved ethvert avbrudd i leieperioden betales en egenandel på
25 % av det resterende leiebeløpet.
2.5	Særlige bestemmelser
Dersom personen som er årsak til avbestillingen/avbruddet
er fylt 75 år, er selskapets erstatningsplikt begrenset til
maks. DKK 10.000, – per leieforhold, uansett om den
tegnede forsikringssummen er høyere.
2.6	Forhold i skadetilfeller
I ethvert tilfelle av skade skal sikrede straks melde fra til
Luksushus.no.
Sykdom/skade/død
Det er et vilkår for Codans erstatningsplikt at den sikrede
fremskaffer legeerklæring fra behandlende lege på
stedet med diagnose, samt at den sikrede på anmodning
gir Codans lege tilgang til alle relevante sykejournaler,
deriblant opplysninger om tidligere sykdomsforløp. Ved
avbrudd skal sikrede oppsøke lege på oppholdsstedet før
avreise.
Brann eller innbrudd
I tilfelle av brann eller innbrudd skal det vedlegges
politirapport.
Arbeidsløshet
Ved arbeidsløshet innsendes kopi av oppsigelsesbrev.
Ved påbegynnelse i ny jobb skal kopi av ansettelsesavtale
sendes inn.

3.	Ansvar for ødelagt innbo
3.0	Forsikringssum
Forsikringen dekker med opptil DKK 50.000, – for skade på
innbo som har oppstått i forsikringsperioden. Særskilt privat
innbo dekkes imidlertid bare med opptil DKK 10.000 per
forsikringshendelse.
3.1	Dekningens omfang
Forsikringen dekker det erstatningsansvaret som sikrede i
henhold til leieavtalen pådrar seg for skader som oppstår
på innboet i forsikringsperioden i den leide ferieboligen,
deriblant skade på glass og kummer.
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3.2	Unntak – se også pkt. 4.1
Det ytes ikke erstatning for:
a)	Alminnelig slitasje, riper, skrammer, tilskitning eller
gradvis forringelse.
b) Tyveri begått av sikrede eller dennes gjester.
c)	Skade forvoldt av husdyr. Dette unntaket gjelder
ikke hunder.
d)	Sykler og sjøgående fartøy, deriblant seilbrett, robåter,
kanoer og kajakker samt deler til disse.
e)	Kosmetiske skader på kummer, deriblant spa
– og boblebad.
f)	Skade på svømmebassenger og vannet i disse.
3.3	Beregning av erstatningen
a)	Erstatning for totalskadde innbogjenstander gjøres opp
etter følgende prinsipper: Gjenstander som er mindre
enn to år gamle og som for øvrig var uskadde før skaden
skjedde, erstattes med gjenanskaffelsesprisen for
tilsvarende nye gjenstander. For gjenstander som er mer
enn to år gamle, gjøres erstatningen opp på grunnlag av
gjenanskaffelsesprisen for tilsvarende nye gjenstander
(antikviteter – tilsvarende brukte gjenstander)
med fradrag av 10 % per påbegynt år i henhold
til gjenstandenes alder. Erstatningen vil for disse
gjenstandene som minimum utgjøre 20 % av nyverdi
(antikviteter minimum 50 % av gjenanskaffelsesprisen).
b)	Selskapet kan velge å la skadde gjenstander repareres,
eller utbetale et beløp som tilsvarer verdiforringelsen.
c)	Selskapet er berettiget, men ikke forpliktet til å erstatte
in natura.
3.4	
Selvrisiko
Det betales DKK 500 i egenandel per skade.
3.5	Anerkjennelse av erstatningskrav
Selskapet er bare forpliktet til å betale for kostnader
som har oppstått med selskapets godkjenning. Sikredes
anerkjennelse eller betaling av et erstatningskrav utgjør
ingen forpliktelse for selskapet. Ved å anerkjenne
erstatningsansvaret risikerer sikrede selv å måtte betale.
3.6	Fremgangsmåte i skadetilfeller
Ved alle skadetilfeller skal sikrede straks melde fra
til utleiebyrået.Skadeanmeldelse samt eventuell
dokumentasjon sendes deretter inn til utleiebyrået. Sikrede
og utleier har plikt til å oppgi alle opplysninger som kan
belyse saken samt opplyse om eventuell forsikring i annet
selskap.

4.	Generelle bestemmelser
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4.1	Generelt unntak
Forsikringen dekker ikke skadetilfeller som vedrører,
skyldes eller er oppstått som følge av
a) forsettlighet eller grov uaktsomhet,
b) alkohol-, narkotika- og/eller medisinmisbruk.
4.2	Forsikringssum
Forsikringssummer og delsummer som er oppført i
vilkårene for de enkelte dekningene, utgjør grensen for
Codans erstatningsplikt for alle forsikringshendelser som
oppstår i forsikringsperioden.
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4.3	Dobbeltforsikring
Forsikringen omfatter ikke erstatningskrav som er dekket
av annen forsikring.
4.4	Regress
Ved utbetalinger som utløses av denne forsikringen inntrer
Codan i alle dine rettigheter i den forbindelse.
4.5	Ankenevnd
Hvis sikrede er uenig i Codans avgjørelse, og dersom
fornyet henvendelse til Codan ikke fører til annet resultat,
kan sikrede klage til:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf.: +45 33 15 89 00 (mellom kl. 10.00 og 13.00).
Klagen skal sendes til ankenemnda på et spesielt
klageskjema, og sikrede må betale et mindre gebyr.
Klageskjema og innbetalingsblankett til bruk for
gebyrinnbetaling kan fås ved henvendelse til:
a) Codan,
b) Ankenævnet for Forsikring
4.6	Verneting og lovvalg
Søksmål mot Codan skal reises ved Byretten eller østre
Landsret i København, Danmark. Tvister som springer ut av
denne forsikringen, skal avgjøres i henhold til dansk rett.
4.7	
Definisjoner
Til bruk for denne forsikring defineres begrepene nedenfor
som følger:
Akutt sykdom
Ved akutt, dekningsberettiget sykdom menes en nylig
oppstått sykdom, en begrunnet mistanke om en nylig
oppstått alvorlig sykdom, eller en uventet forverring i en
eksisterende eller kronisk sykdom.
Innbo
Med innbo menes gjenstander som hører til normalt utstyr
i en privat bolig, deriblant løse gulvtepper. Bygninger
samt mur og fastmonterte bygningsdeler er ikke innbo –
imidlertid betraktes kjøkkenbenkeplater som innbo.
Særskilt privat innbo
Med særskilt privat innbo menes forsterkere,
høyttaleranlegg, bånd-, plate- og CD-spillere, deriblant
bånd, kassetter, plater og CD-er, radio-, tv- og videoutstyr
med tilbehør, edb-utstyr og PC-er. Antikviteter, malerier,
kunstverk, ekte tepper, klokker, kameraer og projektorer
med tilbehør, kikkerter, musikkinstrumenter, våpen, vin og
brennevin.
Glass – og kummedekning
Ved glass – og kummedekning menes kun brudd på
bygningens glass, glasskeramiske kokeplater, toalettskåler,
sisterner, håndvasker og spabadekar, boblebadekar og
vanlig badekar.

