
Eierseksjonssameie Heimdalsgata 4
c/o Selskapsnr: 5626
Selskapsnr: 5626 Heimdalsgata 4-10
0561 Oslo

Avtalenr.: 2730693
Kundenr.: 3196534
Avtaleår start: 06.06.20
Avtaleår slutt: 05.06.21
Bevis gjelder fra og med: 06.06.20
Bevis gjelder til og med: 05.06.21
Utstedt dato: 04.05.20
Partner: Exito Assuranse AS
Kontaktperson: Morten Øen
Direkte tlf: 94482828
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Insr Insurance Group ASA Østensjøveien 43, 0667 Oslo Foretaksregisteret Telefon: +47 22 91 33 00
Postboks 126 Bryn, 0611 Oslo ORG NO 994 288 962 E-post: terje@exitoassuranse.no

Vi bekrefter at forsikringsavtale er inngått, og at den omfatter de forsikringer som er spesifisert i vedlagte
dokumenter.

Forsikringsavtalen består av:
u Forsikringsbeviset
u Generelle vilkår
u Produktvilkår
u Særskilte vilkår angitt i forsikringsbeviset
u Sikkerhetsforskrifter
u Forsikringsavtaleloven LOV-1989-06-16-69 (FAL)
u Andre bestemmelser gitt i, eller med hjemmel i, lov eller forskrift.

Vi vil fremheve følgende forhold spesielt:

Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger
Til forsikringsdekningene er det knyttet sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger. En oversikt over
sikkerhetsforskriftene er beskrevet i forsikringsbeviset. Enkelte tekster kan være noe forkortet i forhold til
vilkårene, og det henvises derfor til vilkårene for fullstendig tekst. Henvises det til forskrifter gitt av andre, kan
disse skaffes på forespørsel. Overtredelse av sikkerhetsforskrifter eller de øvrige forhold som er beskrevet,
kan medføre at erstatningen reduseres eller helt faller bort, jf. FAL § 4-8.

Om endring av risiko
I dette forsikringsbeviset og i forsikringsvilkårene er det angitt opplysninger om hvilken risiko selskapet har
lagt til grunn.
Dersom risikoen er forskjellig fra det som er forutsatt eller hvis risikoen endrer seg slik at opplysningene ikke
lenger stemmer, er det viktig at det sendes melding til selskapet om forholdet. Skjer det en endring av disse
forholdene, som øker risikoen for skade, og dette ikke er akseptert av selskapet før skaden skjer, kan det
medføre at erstatningen reduseres eller faller helt bort.

Meldefrist for skade
Skader meldes til Insr Insurance Group ASA på telefon 22 91 33 00, , eller e-post: skade@nemiforsikring.no.
Det vises for øvrig til bestemmelsene i FAL § 8-5, 1.ledd; “Sikrede mister retten til erstatning dersom kravet
ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det.” og
FAL § 18-5, 1. ledd; “Den som i ulykkes- eller sykeforsikring har rett til erstatning, mister retten dersom kravet
ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at den berettigede fikk kunnskap om de forhold som begrunner
kravet.”
Kontroll av forsikringsbeviset
Forsikringsbeviset er en bekreftelse på avtalens innhold. Avtalen ansees bindende, med mindre Selskapet
omgående kontaktes for eventuelle endringer og ny avtale utstedes.

Rett til å kreve klagebehandling
Dersom det oppstår tvist med Selskapet, kan hver av partene kreve nemndbehandling etter FAL § 20-1.
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Insr Insurance Group ASA Østensjøveien 43, 0667 Oslo Foretaksregisteret Telefon: +47 22 91 33 00
Postboks 126 Bryn, 0611 Oslo ORG NO 994 288 962 E-post: terje@exitoassuranse.no

Finansklagenemnda (FinKN), Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo
Telefon: 23 13 19 60 , Telefax: 23 13 19 70, WEB: www.finkn.no

Naturskader - når det gjelder årsaksspørsmål og avkortning:
Ankenemda for Statens naturskadefond. Postboks 8140 Dep, 0033 Oslo

Garantiordningen for skadeforsikring
Selskapet er med i garantiordningen som skal hjelpe de sikrede hvis Selskapet ikke har penger til å betale
erstatninger i henhold til skadeforsikringsavtalen se jfr. Lov nr. 17 av 10.4.2015- Finansforetaksloven kap. 20
og tilhørende forskrift (finansforetaksforskriften) om garantiordning for skadeforsikring. Garantiordningen har
et maksimumsbeløp pr krav. For oversikt over detaljer viser vi til forskriften.

Informasjon fra Exito Assuranse AS
Forsikringen er tegnet av Exito Assuranse AS med fullmakt fra Insr Insurance Group ASA (Insr). Oversikt
over alle Insr sine agentkontorer finnes på www.insr.io under fanen ’agents’. Exito Assuranse AS yter ikke
rådgivning som består i å gi kunden råd ut i fra en analyse av et så stort antall av de på markedet disponible
forsikringsløsninger som mulig, men kun fra de produkter Insr tilbyr.

Exito Assuranse AS mottar følgende provisjoner :

Borettslag og
boligsameie

Nytegning: 10% ; Fornyelser 10%

Agentprovisjonen er ikke fordyrende på forsikringspremien i forhold til Selskapets direkte kunder. Exito
Assuranse AS har ikke direkte eller indirekte eierandel som utgjør mer enn 10% av stemmeretten eller
kapitalen i Insr. Insr har ikke direkte eller indirekte eierandel som utgjør mer enn 10% av stemmeretten eller
kapitalen i Exito Assuranse AS. Exito Assuranse AS formidler ikke brannforsikring til forsikringsselskap som
ikke er medlem av Naturskadepoolen. Vi gjør også oppmerksom på at Exito Assuranse AS har samme
informasjonsplikt iht FAL kap 2 og 11 som Insr.
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Forsikring Forsikringen omfatter Periode fra - til Periodepremie
i år

Årspremie

Borettslag og
boligsameie

Se Forsikringsbevis 06.06.20 - 05.06.21 115.872 115.872

Periodepremie 115.872
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BORETTSLAG OG BOLIGSAMEIE

Forsikringssted: Heimdalsgata 4, 0561 Oslo

Forsikringsperiode: F.o.m. 06.06.20 - t.o.m. 05.06.21

Forsikringspremie: Årspremie: 22.254

Bygning: Boligblokk, Heimdalsgata 4

Dekninger og vilkår:

Type Fullverdi-
grunnlag

Egenandel* Forsikringsform Premie
denne periode

Bygning 44.637.351 10.000 Fullverdi 19.933

Naturskade 2.321

SUM 22.254

*Egenandelen kan være avvikende avhengig av type skade der dette fremgår av
vilkårene.

Vilkår: BORETTSLAG OG BOLIGSAMEIE 615-03

Andre betingelser: Følgende opplysninger gitt av forsikringstaker er lagt til grunn ved
premieberegningen:
Annen næringsvirksomhet som drives i bygget : Butikk
FG-godkjent brannalarm med varsling til sentral
Mindre enn 5 km til døgnbemannet brannstasjon
Rør i Rør
Sluk i alle rom med vannuttak
FG-godkjente låser
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Sikkerhetsforskrifter: Forsikringen er overtatt på betingelse av at de sikkerhetsforskrifter som er
nevnt nedenfor eller andre sikkerhetsforskrifter som er gjort gjeldende for
avtalen, overholdes til enhver tid og på ethvert tidspunkt.

SF-001 Sikring mot brann
SF-002 Drift og vedlikehold
SF-003 Generell forskrift
SF-008 Ran
SF-013 Bygningsvedlikehold
SF-014 Sikring mot frost
SF-015 Sikring mot rørbrudd
SF-016 Sikring av datautstyr
SF-017 Sikring av elektronisk utstyr
SF-018 Sikring av dataregistre og programvare
SF-026 Innhold i låst verdiskap

Den som ved handling eller unnlatelse forsømmer å overholde eller påse at en
sikkerhetsforskrift overholdes, kan helt eller delvis miste retten til erstatning, jfr.
forsikringsavtaleloven § 4-8.
Retten til erstatning bortfaller også dersom forsømmelsen er gjort av personer
som utfører arbeid av ledende art og av andre som har en særlig selvstendig
stilling innen virksomheten, samt arbeidsledere, herunder formenn og lignende.

Den enkelte sikkerhetsforskrift kan inneholde tilleggsbestemmelser som utvider
eller innskrenker denne personkrets.

Ansvarsbegrensning: Insr Insurance Group ASA dekker ikke tyveri når stedet er åpent for kunder
eller publikum.
Er eiendommen fraflyttet, erstattes bare brannskade, direkte lynnedslag og
naturskade.
Tilbygg eller annen forandring som innvirker på forsikringsverdien, omfattes av
forsikringen og skal meddeles selskapet.
Erstatning for fullverdiforsikret bygning kan bli redusert dersom forandringene
ikke er meldt.
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BORETTSLAG OG BOLIGSAMEIE

Forsikringssted: Heimdalsgata 4, 0561 Oslo

Forsikringsperiode: F.o.m. 06.06.20 - t.o.m. 05.06.21

Forsikringspremie: Årspremie: 28.084

Bygning: Bolgblokk, Heimdalsgata 8

Dekninger og vilkår:

Type Fullverdi-
grunnlag

Egenandel* Forsikringsform Premie
denne periode

Bygning 61.990.314 10.000 Fullverdi 24.861

Naturskade 3.223

SUM 28.084

*Egenandelen kan være avvikende avhengig av type skade der dette fremgår av
vilkårene.

Vilkår: BORETTSLAG OG BOLIGSAMEIE 615-03

Andre betingelser: Følgende opplysninger gitt av forsikringstaker er lagt til grunn ved
premieberegningen:
FG-godkjent brannalarm med varsling til sentral
Mindre enn 5 km til døgnbemannet brannstasjon
Rør i Rør
Sluk i alle rom med vannuttak
FG-godkjente låser
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Sikkerhetsforskrifter: Forsikringen er overtatt på betingelse av at de sikkerhetsforskrifter som er
nevnt nedenfor eller andre sikkerhetsforskrifter som er gjort gjeldende for
avtalen, overholdes til enhver tid og på ethvert tidspunkt.

SF-001 Sikring mot brann
SF-002 Drift og vedlikehold
SF-003 Generell forskrift
SF-008 Ran
SF-013 Bygningsvedlikehold
SF-014 Sikring mot frost
SF-015 Sikring mot rørbrudd
SF-016 Sikring av datautstyr
SF-017 Sikring av elektronisk utstyr
SF-018 Sikring av dataregistre og programvare
SF-026 Innhold i låst verdiskap

Den som ved handling eller unnlatelse forsømmer å overholde eller påse at en
sikkerhetsforskrift overholdes, kan helt eller delvis miste retten til erstatning, jfr.
forsikringsavtaleloven § 4-8.
Retten til erstatning bortfaller også dersom forsømmelsen er gjort av personer
som utfører arbeid av ledende art og av andre som har en særlig selvstendig
stilling innen virksomheten, samt arbeidsledere, herunder formenn og lignende.

Den enkelte sikkerhetsforskrift kan inneholde tilleggsbestemmelser som utvider
eller innskrenker denne personkrets.

Ansvarsbegrensning: Insr Insurance Group ASA dekker ikke tyveri når stedet er åpent for kunder
eller publikum.
Er eiendommen fraflyttet, erstattes bare brannskade, direkte lynnedslag og
naturskade.
Tilbygg eller annen forandring som innvirker på forsikringsverdien, omfattes av
forsikringen og skal meddeles selskapet.
Erstatning for fullverdiforsikret bygning kan bli redusert dersom forandringene
ikke er meldt.
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BORETTSLAG OG BOLIGSAMEIE

Forsikringssted: Heimdalsgata 4, 0561 Oslo

Forsikringsperiode: F.o.m. 06.06.20 - t.o.m. 05.06.21

Forsikringspremie: Årspremie: 42.433

Bygning: Boligblokk, Heimdalsgata 10

Dekninger og vilkår:

Type Fullverdi-
grunnlag

Egenandel* Forsikringsform Premie
denne periode

Bygning 87.595.008 10.000 Fullverdi 37.878

Naturskade 4.555

SUM 42.433

*Egenandelen kan være avvikende avhengig av type skade der dette fremgår av
vilkårene.

Vilkår: BORETTSLAG OG BOLIGSAMEIE 615-03

Andre betingelser: Følgende opplysninger gitt av forsikringstaker er lagt til grunn ved
premieberegningen:
Annen næringsvirksomhet som drives i bygget : Butikk
FG-godkjent brannalarm med varsling til sentral
Mindre enn 5 km til døgnbemannet brannstasjon
Rør i Rør
Sluk i alle rom med vannuttak
FG-godkjente låser
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Insr Insurance Group ASA Østensjøveien 43, 0667 Oslo Foretaksregisteret Telefon: +47 22 91 33 00
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Sikkerhetsforskrifter: Forsikringen er overtatt på betingelse av at de sikkerhetsforskrifter som er
nevnt nedenfor eller andre sikkerhetsforskrifter som er gjort gjeldende for
avtalen, overholdes til enhver tid og på ethvert tidspunkt.

SF-001 Sikring mot brann
SF-002 Drift og vedlikehold
SF-003 Generell forskrift
SF-008 Ran
SF-013 Bygningsvedlikehold
SF-014 Sikring mot frost
SF-015 Sikring mot rørbrudd
SF-016 Sikring av datautstyr
SF-017 Sikring av elektronisk utstyr
SF-018 Sikring av dataregistre og programvare
SF-026 Innhold i låst verdiskap

Den som ved handling eller unnlatelse forsømmer å overholde eller påse at en
sikkerhetsforskrift overholdes, kan helt eller delvis miste retten til erstatning, jfr.
forsikringsavtaleloven § 4-8.
Retten til erstatning bortfaller også dersom forsømmelsen er gjort av personer
som utfører arbeid av ledende art og av andre som har en særlig selvstendig
stilling innen virksomheten, samt arbeidsledere, herunder formenn og lignende.

Den enkelte sikkerhetsforskrift kan inneholde tilleggsbestemmelser som utvider
eller innskrenker denne personkrets.

Ansvarsbegrensning: Insr Insurance Group ASA dekker ikke tyveri når stedet er åpent for kunder
eller publikum.
Er eiendommen fraflyttet, erstattes bare brannskade, direkte lynnedslag og
naturskade.
Tilbygg eller annen forandring som innvirker på forsikringsverdien, omfattes av
forsikringen og skal meddeles selskapet.
Erstatning for fullverdiforsikret bygning kan bli redusert dersom forandringene
ikke er meldt.
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BORETTSLAG OG BOLIGSAMEIE

Forsikringssted: Heimdalsgata 4, 0561 Oslo

Forsikringsperiode: F.o.m. 06.06.20 - t.o.m. 05.06.21

Forsikringspremie: Årspremie: 23.101

Bygning: Garasjeanlegg, boder og tekniske rom

Dekninger og vilkår:

Type Fullverdi-
grunnlag

Egenandel* Forsikringsform Premie
denne periode

Bygning 40.471.379 10.000 Fullverdi 20.996

Naturskade 2.105

SUM 23.101

*Egenandelen kan være avvikende avhengig av type skade der dette fremgår av
vilkårene.

Vilkår: BORETTSLAG OG BOLIGSAMEIE 615-03

Andre betingelser: Følgende opplysninger gitt av forsikringstaker er lagt til grunn ved
premieberegningen:
Annen næringsvirksomhet som drives i bygget : Lager
FG-godkjent brannalarm med varsling til sentral
Mindre enn 5 km til døgnbemannet brannstasjon
Rør i Rør
Sluk i alle rom med vannuttak
FG-godkjente låser
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Sikkerhetsforskrifter: Forsikringen er overtatt på betingelse av at de sikkerhetsforskrifter som er
nevnt nedenfor eller andre sikkerhetsforskrifter som er gjort gjeldende for
avtalen, overholdes til enhver tid og på ethvert tidspunkt.

SF-001 Sikring mot brann
SF-002 Drift og vedlikehold
SF-003 Generell forskrift
SF-008 Ran
SF-013 Bygningsvedlikehold
SF-014 Sikring mot frost
SF-015 Sikring mot rørbrudd
SF-016 Sikring av datautstyr
SF-017 Sikring av elektronisk utstyr
SF-018 Sikring av dataregistre og programvare
SF-026 Innhold i låst verdiskap

Den som ved handling eller unnlatelse forsømmer å overholde eller påse at en
sikkerhetsforskrift overholdes, kan helt eller delvis miste retten til erstatning, jfr.
forsikringsavtaleloven § 4-8.
Retten til erstatning bortfaller også dersom forsømmelsen er gjort av personer
som utfører arbeid av ledende art og av andre som har en særlig selvstendig
stilling innen virksomheten, samt arbeidsledere, herunder formenn og lignende.

Den enkelte sikkerhetsforskrift kan inneholde tilleggsbestemmelser som utvider
eller innskrenker denne personkrets.

Ansvarsbegrensning: Insr Insurance Group ASA dekker ikke tyveri når stedet er åpent for kunder
eller publikum.
Er eiendommen fraflyttet, erstattes bare brannskade, direkte lynnedslag og
naturskade.
Tilbygg eller annen forandring som innvirker på forsikringsverdien, omfattes av
forsikringen og skal meddeles selskapet.
Erstatning for fullverdiforsikret bygning kan bli redusert dersom forandringene
ikke er meldt.


