Forkjøpsinformasjon Thorn Norge AS - Allrisk Forsikring – Hvitevarer og
hjemmeelektronikk
Denne informasjonen, som gis til kunden før kjøp av forsikring, er en overordnet beskrivelse av
innholdet for Allrisk Forsikring Hvitevarer. For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker,
henvises det til forsikringsvilkårene 55-7HV-BV av 01.12.2019 – Hvitevarer og hjemmeelektronikk.
Forsikringen dekker
 Skader og feil på de forsikret hvitevarer eller hjemmeelektronikk som sikrede har kjøpt av Thorn
Norge AS.
Sikrede
Sikrede, i henhold til denne forsikring, er den person som har kjøpt varen og forsikringen hos Thorn
Norge AS eller som senere og på lovlig vis har overtatt eierskap av varen og forsikringen.
Eksempel på når forsikringen ikke dekker
Erstatning gis ikke for:





Tilbehør og løsdeler.
Feiloppsetning.
Kosmetiske skader.
Brann og tyveri eller andre former for tap.

Melding om skade
Skade skal meldes til forsikringsselskapet via:
ADIS A/S
Strandgade 4C
1401 København K
Danmark
Telefon: 0045 70277718
e-post: nemforsikring@adis.as
Egenandel eller aldersavskrivning
Forsikringen har ingen egenandel eller aldersavskrivning.
Forsikringen koster
Forskringspremien er avhengig av varetypen. Eksakt pris kan opplyses hos kundeservice på telefon
07575.
Forsikringens varighet
Forsikringsperioden er 5 år og regnes fra varens leveringsdato. For mobiltelefoner er
forsikringsperioden 3 år. Forsikringen opphør dog altid ved totalskadeerstatning.
Angrerett og oppsigelse
Forsikrede har rett til å gå fra avtalen innen 14 dager fra forsikringens startdato (angrerett) gjennom å
gi skriftlig melding til Thorn Norge AS, Postboks 6020 Etterstad, 0601 Oslo, e-mail: infono@thorn.no.
Hvis forsikrede er forbruker og har bestilt forsikring via telefon, internett eller per post, har forsikrede rett
til å gå fra avtalen innen 30 dager fra forsikringens startdato. Eventuelt innbetalt premie tilbakebetales.
Er der gitt totalskadeerstatning kan forsikringen ikke sies opp men opphører automatisk uten
tilbakebetaling av premie.

Behandlingsansvarlig for personopplysninger
Amtrust og ADIS er begge behandlingsansvarlig for personopplysninger. Mer informasjon om
selskapenes behandling av personopplysninger finnes på henholdsvis www.amtrustnordic.se og
https://adis.as/privatliv/.
Forsikringsselskapet
Forsikringsselskapet er AmTrust International Underwriters DAC, 6-8 College Green, Dublin 2, D02
VP48, Irland, som står under tilsyn av Central Bank of Ireland. I Norden representeres selskapet av
AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, Sverige.
Klagebehandling
Sikrede som har noe å klage på i tilknytning til skadebehandlingen kan ta dette skriftlig opp med:
ADIS A/S
Strandgade 4 C
1401 København K
Danmark
Cvr. Nr. 30351894
Tlf. 0045 70277718
Mail: nemforsikring@adis.as
som representerer forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC, 6-8 College Green,
Dublin 2, D02 VP48, Irland, som dekker denne forsikringen.
I henhold til FAL § 20-1 kan Forsikrede bringe eventuell tvist inn for Finansklagenemnda. Tvisteløsning
ved Finansklagenemnda er gratis.
Finansklagenemnda kan kontaktes på følgende adresse:
Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo.
Telefon 23 13 90 60 / telefaks 23 13 19 70
Internett: www.finansklagenemnda.no
Forsikringsformidlingsforetak (aksessorisk agent) er:
Thorn Norge AS
Postboks 6020 Etterstad
0601 Oslo
Norge
Org.no. 928150402
Telefon: 07575
Mail: infono@thorn.no
Thorn Norge AS registrert som aksessorisk forsikringsagentvirksomhet hos Finanstilsynet,
Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo.
Forsikringsformidlingsforetaket har ikke en direkte eller indirekte eierandel som utgjør mer enn 10% av
stemmeretten eller kapitalen i et forsikringsselskap.
Ingen forsikringsselskap, eller morselskapet til et forsikringsselskap, har en direkte eller indirekte
eierandel som utgjør mer enn 10% av forsikringsformidlingsforetakets stemmerett eller kapital.

