
 
 

1. Hvem forsikringen gjelder for 

a) Forsikringstaker. 
b) Ektefelle eller samboer med samme adresse i Folkeregisteret som 

forsikringstaker. 
c) Barn under 21 år som tilhører forsikringstakers husstand, eller barn 

under 21 år som på grunn av utdanning eller førstegangstjeneste bor 
utenfor hjemmet, såfremt de ikke har meldt adresseendring til 
Folkeregisteret. 

2. Hvor forsikringen gjelder 

• Forsikringen gjelder for sikret bosatt i Norge, dersom ikke annet 
fremkommer av forsikringsbeviset. 

3. Definisjoner 

3.1 Identitetstyveri 
(etter straffelovens § 190a) 

• Med identitetstyveri menes situasjoner der tredjeperson, uten 
samtykke, benytter seg av sikredes identifikasjonsbevis i den 
hensikt å begå svindel eller kriminell handling. Dette kan for 
eksempel være å åpne bankkonto, søke om lån/kreditt eller 
registrere telefonabonnement i sikredes navn. 
 
Alle handlinger som oppstår som følge av ett identitetstyveri 
betraktes som en identitetstyverihendelse. 

 

3.2 Identifikasjonsbevis 
• Med identifikasjonsbevis menes enhver legitimasjon som er egnet til 

å identifisere sikrede. Dette kan for eksempel være bankkort, pass, 
sertifikat, kontonummer, personnummer, pin-koder, login-koder 
eller digital signatur. 

4. Hva forsikringen dekker 

4.1 Identitetstyveri 

4.1.1 Forsikringen omfatter 
Kostnader til juridisk bistand for: 
a) forebygging og tiltak for å forhindre ytterligere  

misbruk.  
b) erstatning av økonomisk tap. 
c) fjerning av uberettigede betalingsanmerkninger. 
 Hendelsen må være oppstått og konstatert i forsikringsperioden. 

4.1.2 Forsikringen omfatter ikke 
a) Identitetstyveri tilknyttet sikredes yrke eller næringsvirksomhet. 
b) Handlinger utført av sikredes ektefelle, samboer, partner, barn eller 

foreldre. 
c) Identitetstyveri oppstått som følge av sikredes nærmeste families 

straffbare eller grovt uaktsomme handlinger. 
d) Økonomisk tap utover kostnader til juridisk bistand. 
 

4.1.3 Forsikringssum 
• Fremkommer av forsikringsbeviset.  

Summen gjelder per identitetstyverihendelse i henhold til 
definisjonen av identitetstyveri. 

4.1.4 Egenandel 
• Fremkommer av forsikringsbeviset. 
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