
Econa UNG 
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet
Firma: Eika Forsikring AS Produkt: UNG i Norge forsikring

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår.

Hva slags type forsikring er dette?
Vår gunstingste ungdomsforsikring kan kjøpes til du er 34 år av deg som enkeltperson eller for familien, enten 
du studerer eller jobber i Norge. I en og samme pakke får du vårt beste alternativ for både innbo, reise og 
ulykke. 

Hva er forsikret?
Innbo Pluss:

Innbo og løsøre i hjemmet med 
ubegrenset sum
Erstatningsansvar som privatperson
Rettshjelp
Rydding/bortkjøring/lagring ved skade
Bekjempelse av veggedyr mm.
Bistand ved ID-tyveri
Flytteforsikring
Uhellsforsikring
Merutgifter ved ubeboelighet pga. 
skade

Plutselig og uforutsette skader ved:
Brann/lynnedslag/elektrisk fenomen
Gass/vann/annen væske
Tyveri/innbrudd/skadeverk
Snøtyngde/takras
Naturskade
Brudd på bygningsglass og 
sanitærposelen

Reise Pluss:
Reiser inntil 77 dager
Reisegods
Reisesyke og hjemtransport
Reiseansvar og rettshjelp
Uhellsforsikring
Forsinkelse
Avbestilling
Ulykke
Utvidet aktivitetsomfang
Veterinærutgifter utenfor Norden

Ulykke:
Ulykkesskade som rammer den 
forsikrede
Livsvarig medisinsk invaliditet kr 
1.000.000
Behandlingsutgifter inntil 5% av 
forsikringssum for invaliditet
Død kr 50.000

 Videolege:
 Legetime eller dropp-in

Hva er ikke forsikret?
Barn og andre familiemedlemmer (er 
medforsikret hvis UNG familie er valgt)
Bygninger og fastmontert inventar
Bokollektiv regnes ikke som husstand
Personer som ikke er medlem av norsk 
folketrygd
Motorkjøretøy/ Campingvogn/ 
Luftfartøy
Båt- og varehenger over kr 30 000, 
samt fritidsbåt over kr 60.000 på 
forsikringsstedet. Ingen dekning 
utenfor forsikringsstedet

Hvilke begrensninger gjelder for 
forsikringen?

Begrenset til forsikringssummer og 
spesielle sumbegrensninger som 
fremgår av vilkår og forsikringsbevis.
Skader oppstått utenfor 
forsikringstiden omfattes ikke
Innbo: Sumbegrensninger ved tyveri 
fra blant annet fellesareal, garasje og 
privat uteareal
Innbo: Sumbegrensninger på 
enkeltgjenstander/samlinger
Skadeverk forårsaket av 
husstandsmedlem omfattes ikke 
Reise: Regler rundt oppbevaring og 
innsjekking av verdigjenstander
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Hvor gjelder forsikringen?
Innbo Pluss: På forsikringsstedet nevnt i forsikringsbeviset
Reise Pluss: På reiser i hele verden som starter og slutter i Norge
Ulykke: I hele verden

Hva er mine forpliktelser?
Når avtalen begynner å gjelde:

Du plikter å oppgi korrekt informasjon om deg selv og husstanden

Mens avtalen løper:
Du plikter å informere om endring av risiko, for eksempel dersom antall husstandmedlemmer 
endres
Følge sikkerhetsforskrifter for å hindre og /eller begrense skader

Når det meldes en skade:
Når skade er inntruffet skal sikrede omgående gi selskapet melding om skaden
Skal sikrede gi de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige, og som selskapet trenger for 
å vurdere sitt ansvar og utbetale erstatningen
Gjøre rimelige tiltak for å begrense omfanget av en skade 

Når og hvordan betaler jeg?
Forsikringen må betales innen fristen som fremkommer på betalingsvarselet du mottar fra oss. Du 
kan velge å betale med faktura eller avtalegiro. 

Hvor lenge varer avtalen?
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtalen er vedtatt av partene eller fra og med en senere avtalt 
dato kl 00:00. Forsikringen gjelder til kl 24:00 siste dato i perioden, tilsvarende gjelder for senere 
fornyelser. 

Hvordan kan jeg avslutte forsikringsavtalen?
Du kan si opp forsikringen før hovedforfall 31.12 eller innen utgangen av perioden det er betalt 
premie for. Du kan si opp forsikringen ved å kontakte oss på e-post eller telefon.


