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JBF (Jernbanepersonlaets forsikring gjensidig)

Dette dokumentet er kun et sammendrag av forsikringsdekningen. En mer utfyllende oversikt over hva forsikringen dekker og hvilke 
begrensninger som gjelder, finner du i forsikringsvilkårene. Forsikringssummer og egenandeler kan være faste eller valgbare, og vil vises i 
forsikringsbeviset du får tilsendt når du kjøper forsikringen. Her vil du også se avtalte ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskrifter. Det vil alltid 
være forsikringsvilkårene og forsikringsbeviset som til sammen utgjør den bindende forsikringsavtalen.

Hvilken type forsikring er dette?

Forsikringen omfatter den eller de gjenstander du ønsker dekning for, og som du har i privat eie til privat bruk. Forsikringen gjelder for deg som 
forsikringstaker, ektefelle, samboer, registrert partner og andre medlemmer av den faste husstand med felles adresse i folkeregisteret, samt egne 
barn som ikke bor hos sikrede inntil fylte 21 år.



Vi tilbyr to alternative dekninger – Verdiforsikring og Verdiflex.



Verdiforsikring omfatter den eller de spesifikke gjenstander som er nevnt i forsikringsbeviset. Du velger selv forsikringssum inntil gjenstandens 
verdi.



Verdiflex omfatter uspesifiserte verdigjenstander som man naturlig tar med seg ut av boligen og som har verdi over kr 1 000 pr. gjenstand. 
Erstatningen er begrenset til kr 20 000 pr. skadetilfelle.



For gjenstander anskaffet utenfor Norge gjelder forsikringen først etter innførsel til Norge. Forsikringen omfatter ikke gjenstander som er kjøpt 
eller mottatt som gave utenfor Norge og som ikke er deklarert ved innførsel i henhold til gjeldende regelverk.

Hvor gjelder forsikringen?

Forsikringen gjelder i hele verden

Hvilke forpliktelser har jeg?

Du må gi riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål ved avtaleinngåelse og varsle oss om eventuelle endringer i 
avtaletiden.

Du er ansvarlig for å begrense eller forebygge skader, herunder må du følge fastsatte sikkerhetsforskrifter.

Du må melde fra om skader og erstatningskrav uten ugrunnet opphold.

Person-, brann- og tyveriskader, samt skadeverk må i tillegg meldes til politiet.

Når og hvordan betaler jeg?

Forsikringen må betales innen fristen som fremgår av fakturaen. Du kan velge 1, 2, 4 eller 12 terminer. Valg av 12 terminer 
forutsetter AvtaleGiro.

Når starter og slutter forsikringen?

Forsikringen starter på tidspunktet som er avtalt med foretaket, og løper for ett år av gangen. Forsikringen fornyes automatisk.



Hvis forsikringen blir flyttet til et annet forsikringsforetak. blir den avsluttet med 30 dager oppsigelsestid, eller ved hovedforfall.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?

Du kan si opp forsikringen selv fra vår selvbetjeningsportal «Min side» eller ved å kontakte oss på telefon eller e-post.

Hva dekkes?

Tyveri

Skade som skyldes en plutselig og uforutsett ytre 
skadehendelse knyttet til et bestemt skadetidspunkt

Hva dekkes ikke?

Skade oppstått under utleie

Skade som skyldes ødeleggelse på grunn av forhold ved 
gjenstanden selv, eller en forandring som har 
sammenheng med gjenstandens alder

Skade som skyldes feil, svakhet eller mangel ved 
gjenstanden

Skade som skyldes manglende vedlikehold eller feil 
behandling

Skade som alene består av riper eller merker

Skade som skyldes gnagere, insekter, bakterier, sopp og 
råte

Skade som skyldes drone i bruk

Er det noen begrensninger i 
dekningen?

Dersom du ikke informerer oss om endringer, 
bruksendringer eller endringer i avtalte sikkerhetstiltak 
som har hatt betydning for prisen, kan erstatningen 
reduseres forholdsmessig

For skader som følge av grov uaktsomhet, forsett eller 
brudd på sikkerhetsforskrifter kan selskapets ansvar 
reduseres eller bortfalle i sin helhet.
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