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Fellesvilkår 
 

 

Forklaring av begreper 

 

Selskapet 

Med selskapet forstås her Gjensidige Forsikring ASA, Norge (Org.nr 995 568 217). Gjensidige Forsikring ASA Norge er forsikringsgiver. 

 

Forsikringsformidler 

Med forsikringsformidleren forstås simplesurance GmbH, Am Karlsbad 16, 10785 Berlin, Tyskland, HRB 142163 B (Amtsgericht Berlin-

Charlottenburg).  

 

Forsikringsformidleren er berettiget til å motta erklæringer og betalinger fra forsikringstakeren, og skal straks å videresende disse til 

selskapet. Mottagelse hos Forsikringsformidleren er rettslig sidestilt med mottagelse hos selskapet. 

 

Forsikringstaker 

Forsikringstaker er den som har inngått forsikringsavtalen formidlet av simplesurance og mottatt forsikringspolisen. 

 

Partnerbutikker 

Partnerbutikker er nettbutikker som tilbyr forsikring formidlet av simplesurance. 

 

 

Fellesbetingelser 

 

1. Premiebetaling 

1.1 Premien skal betales umiddelbart ved inngåelse av 

forsikringsavtale, og innkreves av simplesurance på vegne av 

selskapet.  

1.2 Ved manglende betaling opphører forsikringen.  

1.3 Offentlige avgifter vil bli innkrevet i det omfang selskapet er 

pålagt å foreta innkreving, i henhold til gjeldende lovgivning. 

 

2. Varighet og oppsigelse  

2.1 Kontrakten inngås med kjøp via portalen (www.trygtklikk.no 

eller partnerbutikker) og gjelder fra første dag etter inngåelse av 

forsikringsavtalen, forutsatt at premie blir betalt.  

2.2 Forsikringen trer i kraft på den dato som er angitt i 

forsikringspolisen. Ved kjøp av forsikringen senere enn 14 dager 

fra enhetens første kjøpsdato, trer forsikringen først i kraft etter 

en 4 ukers venteperiode, regnet fra den angitte dato i 

forsikringspolisen.  

2.3 Forsikringen opphører automatisk etter den avtalte 

forsikringsperiode uten behov for oppsigelse. Opphørsdatoen er 

angitt i forsikringspolisen.  

2.4 Ved totalskade som i punkt 12.2.2 eller tap av gjenstand som 

i punkt 11.2, 11.3 eller 11.4, opphører forsikringen.  

2.5 Oppsigelse av forsikringen: 

- Forsikringstaker kan i forsikringstiden si opp 

forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort eller 

det foreligger andre særlige grunner. 

Forsikringstakeren skal varsle selskapet med en frist 

på minst en måned (FAL § 3-6)  

- Selskapet eller simplesurance kan si opp forsikringen 

ved manglende opplysninger, samt ved særlige 

grunner. I tillegg kan selskapet eller simplesurance si 

opp forsikringen dersom forsikringstaker går konkurs 

eller etter en skade, så sant oppsigelse er rimelig. 

Selskapet eller simplesurance skal varsle 

forsikringstakeren med en frist på minst to måneder 

(FAL § 3-7). 

2.6 Ved mottakelse av forsikringsbevis skal kunden straks 

verifisere at korrekt identifikasjonsdata (f.eks. serienummer) er 

oppført i forsikringspolisen. Eventuelle feil skal straks meldes via 

e-post til support@trygtklikk.no 

3. Melding av skade 

Du kan melde skade hele døgnet på selskapets hjemmeside, 

www.trygtklikk.no.  

3.1 Skjer det en skade, skal forsikringstaker snarest mulig sende 

inn en skademelding med så utfyllende opplysninger som mulig. 

Beskriv med egne ord hvordan skaden/tapet av gjenstanden 

oppsto, og signer ved innsendelse.  

3.2 I noen tilfeller vil den skadede gjenstanden sendes inn og 

andre ganger vil det bli reparert på stedet. Fra du har anmeldt 

skaden, har forsikringsformidleren rimelig tid til å vurdere hvilken 

reparasjonsprosedyre som er mest passende. Hvis gjenstanden 

skal repareres på stedet, vil du bli kontaktet av 

forsikringsformidleren eller vår representant for nærmere avtale. 

Hvis du skal sende den skadede gjenstanden mottar du en 

forhåndsbetalt pakkseddel. Utover den skadede gjenstanden skal 

du også alltid sende standardtilbehør og signert 

skademeldingsskjema til forsikringsformidleren eller vår 

representant. I begge tilfeller vil det ikke bli levert ut låneutstyr i 

reparasjonstiden.  

3.3 Tyveri, ran, overfall og hærverk skal meldes til politiet, og kopi 

politianmeldelse skal vedlegges skademeldingen.  

3.4 Først når skaden er godkjent, vil reparasjon påbegynnes, 

eller ny erstatningsenhet sendes. Omkostninger utover den 

maksimale erstatning, skal betales direkte til 

forsikringsformidleren.  

3.5 Skade/krav skal meldes til simplesurance snarest mulig, 

senest innen 1 år etter at forsikringstaker fikk kunnskap om de 

forhold som begrunner kravet.  

3.6 Unnlatelse av overnevnte forskrifter, kan få betydning for 

selskapets erstatningsforpliktelse, jfr. Forsikringsavtaleloven. 

 

4. Hvis skaden også er dekket i annet selskap  

Dekkes samme skade/tap av flere forsikringer, kan sikrede velge 

hvilke forsikringer han eller hun vil bruke, inntil sikrede har fått 

den erstatning han eller hun i alt har krav på.  

Er flere selskaper ansvarlige for sikredes skade/tap etter første 

ledd, utliknes erstatningen forholdsmessig mellom selskapene 

etter omfanget av det enkelte selskaps ansvar for skaden/tapet, 

når ikke annet er avtalt mellom selskapene (FAL § 6-3). 
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5. Hvis du er misfornøyd med selskapet eller 

forsikringsformidleren 

Er du misfornøyd med selskapet eller forsikringsformidlerens 

behandling av en skade, har du mulighet til å klage.  

5.1 Klage til simplesurance  

Ønsker du å klage over vår avgjørelse, den måten vi har 

behandlet din sak på, eller våre produkter, ønsker vi at du 

henvender deg i første omgang til simplesurance. Kan vi løse 

saken på den måten vil det være enklest og hurtigst for både deg 

og oss.  

5.2 Finansklagenemnda  

Du har også anledning til å sende en skriftlig klage til 

Finansklagenemnda (FinKN).  

 

Finansklagenemnda  

Postboks 53, Skøyen  

0212 Oslo  

Tlf. 23 13 19 60  

www.finansklagenemnda.no 

 

6. Lovgivning 

Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen, herunder 

Forsikringsavtaleloven (FAL). Tvister etter forsikringsavtalen 

avgjøres ved norsk domstol. 

 

 

Hvem og hvor 

 

7. Hvem dekkes 

Forsikringen gjelder for forsikringstaker, som er den som har 

inngått forsikringsavtalen med simplesurance og mottatt 

forsikringspolisen.  

 

Da forsikringen knytter seg til enheten angitt i forsikringspolisen, 

kan enheten gis videre/selges i forsikringsavtalens løpetid. 

Dekningen fortsetter for den nye eieren, og den nye eieren er da 

å anse som forsikringstaker (FAL § 7-2). For administrasjon av 

forsikringen må simplesurance informeres om den nye eiers 

adresse og kontaktinformasjon.  

 

8. Hvor gjelder forsikringen 

Forsikringen gjelder i hele verden. 

 

 

Hvilke skader dekkes 

 

9. Sikkerhetsforskrifter – hva må forsikringstaker gjøre for å 

forebygge tap og skader 

Dette gjelder også ektefelle/samboer (forsikringsavtalelovens § 4-

11).  

• Gjenstanden må holdes øye med og ikke gjenglemmes  

• Dører og vinduer må låses for å forhindre innbrudd, når 

den forsikrede gjenstanden forlates i bygning, bil, båt, 

campingvogn o.l.  

• Gjenstanden må ikke etterlates synlig i bygning, bil, 

båt, campingvogn o.l.  

• Under transport eller forsendelse må gjenstanden være 

tilstrekkelig emballert for å unngå skader  

• Gjenstanden må ikke utsettes for kondens eller fukt  

 

Ellers kan retten til erstatning bortfalle helt eller delvis 

(forsikringsavtalelovens § 4-8). 

 

 

 

10. Hvilke gjenstander er dekket 

Forsikringen dekker Gjenstanden nevnt i forsikringspolisen, med 

de begrensninger nevnt i avsnitt 10-13.  

10.1 Forsikrede gjenstander  

Forsikringen gjelder for nytt og brukt elektronisk utstyr som nevnt 

i punkt 10.1 a og b, når dette er fri for kjente skader og med en 

maksimal alder på 6 måneder fra kjøpstidspunktet. Herunder er 

også tilbehør som medfulgte i den originale emballasje dekket. 

  

a) Stasjonær elektronikk 

TV, TV/ DVD/ Blue Ray kombinasjoner, skjermer, 

PC’er, komplette PC systemer, eksterne harddisker, 

servere, docking-stasjoner, høretelefoner, trådløse 

rutere, scannere, printere, fax-maskiner, print-/ 

scanning-/kopimaskiner (all-in-one-enheter), TV 

bokser, DVD/ Blue Ray spillere, dekodere, Blue Ray/ 

DVD brennere, prosjektorer, hi-fi systemer, radio og 

media senter, hjemmekinoanlegg, CD/disk opptakere, 

forsterkere/ mottakere, høgtalere, telefoninstallasjoner, 

fasttelefoner, telefonsvarere, spillkonsoller. 

 

b) Hvitevarer og husholdningsapparater 

Kjøleskap, frysere, kjøle-/fryseskap, ovner, innebygde 

ovner, elektriske og gasskomfyrer, koke- og 

varmeplater, dampovner, mikrobølgeovner, 

vaskemaskiner, tørketromler, vaske-tørketromler 

kombinasjoner, sentrifuger, oppvaskmaskiner, 

hetteventilatorer, støvsugere, handstøvsugere, 

strykejern og stasjoner, dampbørster, strykemaskiner, 

symaskiner, barbermaskiner, hårfjerningsenheter, 

ventilatorerer, klimaanlegg, varmeapparater, 

frostsikring, elektriske peiser, vannvarmere, avfukter, 

luftrensere, kjøkkenvekt, frityrgryter, brødristere, 

påleggsmaskiner, elektriske griller, blender, mikser, 

babymat-varmere, eggkoker, vakuumpakker, elektrisk 

kaffekvern, kjøkkenmaskiner, cappuccinomaskiner, 

kapselmaskiner, toastjern, popcorn-maskin, 

saftpresser, kaffemaskiner, ekspresso-maskiner, 

solarium. 

 

c) PC komponenter 

Forsikringen dekker individuelt innkjøpte PC 

komponenter som hovedkort, prosessorer (CPU), 

hukommelse (fx RAM), vannkjølingssystemer, 

grafikkort, harddisker, SSD, TV kort og lydkort. 

  

10.1.1 En gjenstand defineres som brukt når den ikke er 

forsikret innen 14 dager fra opprinnelig kjøpsdato. Brukte 

gjenstander kan ikke være eldre enn 6 mnd. ved tegning. 

For brukte gjenstander gjelder forsikringen etter en 

venteperiode på 4 uker. Venteperioden regnes fra dato 

angitt i forsikringspolisen.  

10.1.2 Hvis lovpliktig garanti i løpet av garantiperioden 

benyttes til å bytte gjenstanden med en ny enhet av samme 

type og kvalitet, videreføres forsikringen til den nye enheten. 

For overføring av dekningen til den nye enheten skal 

forsikringsformidleren informeres. Overføringen påvirker 

ikke forsikringsavtalens varighet.  

10.2 Gjenstander som ikke kan forsikres  

a) Bærbare harddisker  

b) Materialer og forbruksmateriell som batterier, 

lyspærer, lamper, toner, blekkpatroner, fusere, 

børster etc.  

c) Skader på andre reservedeler som 

erfaringsmessig skal skiftes flere ganger i 

gjenstandens levetid, som kjølemidler, sikringer, 
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lyskilder (f.eks. projektorer), kabler, gummislanger 

mm.  

d) Alle former for verktøy  

e) Ekstrautstyr kjøpt separat  

f) Alle former for feil relatert til software  

g) Utstyr som var defekt ved levering  

h) Leketøy, robot, droner, instrumenter, hardware 

utvidelser, joysticks, controllere, kjølere.  

i) Produkter som for en begrenset periode følger 

med i det forsikrede produktets originalpakning i 

forbindelse med kampanje eller annet tilbud. 

  

11. Hvilke typer skader dekkes 

Forsikringen dekker 

Forsikringen dekker skadetyper nevnt i avsnitt 11.1-11.4, forutsatt 

at de fremgår av forsikringspolisen, med de unntak som er nevnt i 

avsnitt 11.5. 

11.1 Plutselig og uforutsett skade 

Plutselig og uforutsett skade på gjenstander nevnt i punkt 10.1, 

når den plutselige og uforutsette skaden medfører funksjonssvikt 

som gjør at gjenstanden ikke lenger kan anvendes til dets 

opprinnelige formål. Ved plutselig skade menes en skade som 

følge av en ytre påvirkning, hvor årsak og virkning skjer samtidig. 

11.2 Tyveri 

Forsikringen dekker skade og tap som følge av tyveri, inkludert 

tyveri fra låst bil, båt, campingvogn o.l. (jf. Straffelovens § 321 og 

322)  

11.3 Innbrudd 

Forsikringen dekker skade og tap av gjenstanden som følge av 

tyveri, eller forsøk på tyveri, fra låst rom i bygning (jf. 

straffelovens § 322 b)  

11.4 Ran og overfall  

Forsikringen dekker skade og tap som følge av ran og overfall (jf. 

straffelovens § 327)  

11.5 Forsikringen dekker ikke  

a) Kosmetiske skader, som f.eks. riper og fargeforskjeller.  

b) Skader på enhver type av flatskjerm, som medfører at 

billedpunkter forsvinner (pikselfeil) og/eller at bildet 

brenner seg fast på skjermen.  

c) Tap av software eller data, herunder digitale bilder og 

musikkfiler.  

d) Skader som følge av virusangrep eller feil i 

programmer eller data.  

e) Skade som skyldes naturlig bruk, slitasje, mangelfull 

vedlikehold eller feil behandling.  

f) Skade som skyldes feilkonstruksjon, feilmontering eller 

annen feil ved fremstilling eller utførelsen. 

g) Skader som er dekket av garanti- eller serviceordning, 

eller som er omfattet av øvrig lovgivning.  

h) Skade oppstått under reparasjon.  

i) Skade forårsaket av dyr.  

j) Feil som kan rettes ved å nullstille fabrikkinnstillinger.  

k) Direkte og indirekte følgeskader og økonomiske tap  

l) Skader eller feil på gjenstanden, som kan behandles 

ved å rense enheten  

m) Skade forårsaket av mangelfull innpakning under 

transport eller forsendelse.  

n) Skade på gjenstanden når den benyttes i forbindelse 

med arbeidskontrakt, eller når den blir anvendt mot 

betaling av andre enn sikrede.  

o) Skader som inntreffer etter garantiperiodens utløp, som 

ville ha vært dekket under produsentens garanti.  

p) Vannskader som følge av nedbør  

q) Gjenstand som er mistet eller tapt på andre måter enn 

beskrevet i punkt 11.2 til 11.4  

r) Skader som følger av jordskjelv, vulkanutbrudd, krig, 

krigslignende forhold, alvorlige uroligheter. 

 

 

Erstatningsregler 

 

12. Erstatningsregler 

12.1 Forsikringssum 

Forsikringssummen er kjøpspris ved kjøpstidspunktet for den 

forsikrede gjenstanden. Hvis enheten er kjøpt med rabatt fra 

f.eks. en teleoperatør, anvendes markedspris som kjøpspris og 

forsikringssum. Forsikringssummen er den maksimale grense for 

erstatning ved skade og tap. 

12.2 Erstatningens størrelse 

12.2.1 Erstatningen settes til hva det vil koste å reparere/utbedre 

skaden hos forsikringsselskapets eller simplesurance sine 

leverandører.  

Meromkostninger, som skyldes at det skal foretas endringer eller 

forbedringer av den forsikrede gjenstanden, betales av sikrede. 

12.2.2 Erstatningen er begrenset til maksimal erstatning 

spesifisert i punkt 12.2.3. Overstiger utgiftene til reparasjon den 

maksimale erstatningen, mottar kunden enten en tilsvarende 

erstatningsenhet, eller en kontant erstatning. Hvis utgiftene til 

gjenlevering av enheten overstiger den maksimale erstatningen, 

mottar kunden en kontant erstatning. Hvis enheten kan repareres 

innenfor den maksimale erstatning, er kunden ikke berettiget til 

kontant erstatning. 

12.2.3 Verdien av enheten reduseres på følgende måte etter 

første kjøpsdato: 

 

Gjenstandens alder i år 
Maksimal erstatning i % av 

kjøpspris 

0-1 90 % 

1-2 80 % 

2-3 70 % 

3-4 60 % 

 

Ved erstatning med en annen gjenstand er erstatningens 

størrelse salgsprisen for den nye enhet av samme art og kvalitet, 

fratrukket verdien av den skadde enhet.  

12.2.4 Hvis verdien av enheten på skadetidspunktet overstiger 

forsikringssummen, erstatter forsikringsselskapet 

forsikringssummen minus evt. aldersfradrag.  

12.2.5 Ved levering av ny enhet eller kontant erstatning kan 

forsikringsselskapet kreve at den forsikrede enhet og standard 

tilbehør tilbakeleveres.  

12.2.6 De forsikrede enheter, inklusive alt standardtilbehør, 

sendes eller bringes til den anviste reparatør. Omkostninger til å 

sende betales av forsikringsselskapet. Til dette formål vil 

forsikrede motta en forhåndsbetalt forsendelseskonvolutt av 

simplesurance.  

12.2.6.1 Forsendelse av gjenstanden for utbedring av skader kan 

kun skje fra Norge. Ønsker forsikringstaker å sende gjenstanden 

til den anviste reparatøren fra et annet land, skjer dette for egen 

regning.  

12.2.6.2 Ved reparasjon på stedet skal kunden selv sørge for at 

reparatøren får adgang til den skadde gjenstanden i henhold til 

avtalen som inngås mellom kunden og reparatøren.  

12.2.7 Egenandel  

Ved en erstatningsmessig skade er det ingen egenandel. 
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13. Ting som kommer til rette 

Dersom en gjenstand kommer til rette etter at selskapet har 

utbetalt erstatning eller sendt en ny gjenstand som erstatning, 

kan kunden beholde gjenstanden, mot å betale tilbake 

erstatningene. Ellers tilfaller den gamle gjenstanden selskapet. 

 

Øvrige bestemmelser 

 

14.  Angrerett 

Du har rett til å angre din bestilling  

Ved kjøp av forsikring over telefon eller internett har du 14 dagers 

angrefrist. Dersom du angrer på kjøp av forsikring anbefaler vi at 

du bruker angrerettskjema fastsatt av Barne- og 

Likestillingsdepartementet. Fyll ut vedlagt angrerettskjema, og 

send dette innen fristen til forsikringsformidleren via e-post: 

support@trygtklikk.no. 

 

15. Behandling av personopplysninger 

Forsikringsformidleren samler kun opplysninger som er 

nødvendige for å tegne og administrere forsikringsprodukter og 

andre tilknyttede ytelser.  

Vi behandler dine opplysninger fortrolig og i overensstemmelse 

med gjeldende norsk lov. Det medfører at vi kan utveksle dine 

opplysninger til: 

• Andre forsikringsselskaper i konsernet Gjensidige 

Forsikring ASA  

• Eksterne samarbeidspartnere, i forbindelse med 

outsourcing av administrative oppgaver og 

skadebehandling. 

 

Ønsker du ikke å motta markedsføringsmateriale fra 

simplesurance, er du velkommen til å ta kontakt ved å sende en 

e-post til support@trygtklikk.no 

 

16. Elektronisk kommunikasjon 

Kommunikasjon med simplesurance foregår utelukkende 

elektronisk via e-post eller via portalen www.trygtklikk.no. Her 

kan du lese mer om hvordan personopplysninger behandles. 

Forsikringstakeren bes forsikre seg at om at den registrerte e-

postkonto kan motta vedlegg opp til 5 MB, og at e-post fra 

simplesurance ikke blokkeres av spamfiltre. 


