
 

u Innboforsikring 

 

Til våre forsikringstakere 
Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. 
 

Husk å se over ditt forsikringsbevis 
Prisen på din forsikring er basert på de opplysninger som fremkommer av ditt forsikringsbevis.  
Du har plikt til å informere oss om eventuelle endringer. Hvis det har skjedd endringer som vi ikke er kjent med kan erstatningen reduseres ved skade. 
Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsforskriftene. Sikkerhetsforskrifter er aktsomhetsregler som er fastsatt for å forebygge og begrense skade. 

Forsikringsvilkår 

 11
.1

1.
20

17
 



Forsikringsvilkår 

Vilkår for forsikringen 

Hovedvilkår 

B22 Innbo 
Hvilken dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. 

 
 

Tilleggsvilkår 

B10 Naturskade 
Tilleggsvilkår for naturskade 
 

B11 Erstatningsregler for bygning og innbo 
Erstatningsregler for forsikringen ved en skade 

  

F01 Rettshjelp 
Tilleggsvilkår for rettshjelp 
 

F02 Privatansvar 
Tilleggsvilkår for privatansvar 
 

F10 Generelle vilkår 
Generelle vilkår for alle våre forsikringer 

 

 



 
 

1. Hvem forsikringen gjelder for 

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

forsikringstaker. 
c) Barn som tilhører forsikringstakers husstand, eller barn som på 

grunn av utdanning eller førstegangstjeneste bor utenfor hjemmet, 
såfremt de ikke har meldt adresseendring til Folkeregisteret. 

d) Andre medlemmer av forsikringstakers faste husstand med 
samme adresse i Folkeregisteret. 
Bokollektiv og leietakere regnes ikke som medlemmer av 
husstanden. 

 
Forsikringen opphører ved eierskifte. Dersom ny eier ikke har avtalt egen 
forsikring, gjelder forsikringen i inntil 14 dager etter eierskifte. 

2. Hvor forsikringen gjelder 

a) I Norge, på forsikringsstedet som fremkommer av 
forsikringsbeviset. 

b) I Norden, for ting som: 
• midlertidig er borte fra forsikringsstedet, begrenset til 2 år. 
• skal selges. 
• midlertidig er lagret, begrenset til 2 år. 

c) På nytt bosted i Norge gjelder forsikringen i inntil 14 dager. Flytting 
må meldes til selskapet. 

 
Spesielle gyldighetsområder 
d) Rettshjelpsforsikring gjelder i Norden. 
e) Naturskade gjelder i Norge. 
f) Privatansvar gjelder i Europa. 

3. Hva er forsikret 

3.1 Innbo og løsøre 
a) Innbo og løsøre dekkes inntil forsikringssummen som fremkommer 

av forsikringsbeviset. 
b) Innbo og løsøre som eies av andre omfattes dersom sikrede ved 

lov eller skriftlig avtale har påtatt seg å forsikre dette.  
c) Tap av penger og verdipapirer, dekkes samlet inntil kr 10 000. 
d) Programvare dekkes samlet inntil kr 5 000. 
e) Utgifter til nødvendig rekonstruksjon av notater, manuskripter, 

tegninger og datalagre dekkes samlet inntil kr 10 000. 
f) Rullestol som ikke kan kjøres fortere enn 10 km/t. 
g) Hangglider, paraglider og fallskjerm. 
h) Små bygg på forsikringsstedet som ikke krever fundamentering og 

byggemelding, samt hobbyveksthus, dekkes samlet inntil kr 
30 000 dersom det ikke dekkes under husforsikring. 

i) Frittstående svømmebasseng eller annen frittstående 
badeinnretning dekkes samlet inntil kr 30 000. 

j) Parabolantenne. 
k) Eget yrkesløsøre og egne varer oppbevart på forsikringsstedet 

dekkes samlet inntil kr 50 000. 
l) Tap av vann, fyringsolje, gass eller annen væske dekkes samlet 

inntil kr 10 000. Dekningen gjelder kun ved plutselig utstrømning 
fra bygningens rør og tilknyttet utstyr. 

m) Kjæledyr, fugl og fisk dekkes samlet inntil kr 10 000. 
 
Punktene b, c, d, e, f, k og m gjelder ikke for fritidsbolig. 

3.2 Båt og kjøretøy  
Dekningen gjelder kun ved brann eller tyveri fra bygning eller privat boligs 
uteareal, på forsikringsstedet, dersom egen forsikring ikke er avtalt.  
 
Innenfor avtalt forsikringssum dekkes følgende: 
a) Løst tilbehør til privat motorkjøretøy - unntatt dekk og felger, 

dekkes samlet inntil kr 10 000. 
b) Løst tilbehør til privat fritidsbåt/seilbåt dekkes samlet inntil kr 

10 000. 
c) Gressklipper, snøfreser og liknende motoriserte hageredskaper 

som ikke kan registreres eller kjøres fortere enn 10 km/t. 
d) Fritidsbåt inntil 15 fot med påhengsmotor inntil 10 HK, dekkes 

samlet inntil kr 10 000. 
e) Kano, kajakk og seilbrett. 
f) Varehenger til bil inntil 750 kg i tillatt totalvekt, dekkes samlet inntil 

kr 10 000. 

3.3 Utgifter og tap 
Etter erstatningsmessig skade erstattes også utover forsikringssummen: 
a) Utgifter til nødvendig flytting og lagring, etter avtale med selskapet. 
b) Merutgifter til riving, rydding, bortkjøring og deponering av 

verdiløse rester. 
c) Ekstra, nødvendige utgifter til opphold utenfor hjemmet når dette er 

ubeboelig, dekkes innenfor normal reparasjonstid, men ikke utover 
kr 100 000.  
For fritidshus dekkes inntil kr 25 000. Oppholdet må avtales med 
selskapet. 

d) Egen bygningsmessig tilleggsinnredning betalt av sikrede i leiet 
bolig dekkes inntil kr 150 000. Dette gjelder når innredningen ikke 
lenger kan benyttes, som følge av: 
• at leieforholdet avsluttes med hjemmel i lov på grunn av 

skade på bygningen. 
• at innredningen ikke blir reparert som en del av 

bygningsskaden. 

3.4 Forsikringen omfatter ikke 
a) Innbo og løsøre som tilhører andre dersom det kun gjelder ved 

lagring eller oppbevaring for vedkommende. 
b) Yrkesløsøre og varer som tilhører andre. 
c) Båt, motorkjøretøy, campingvogn, andre tilhengere enn nevnt i 

punkt 3.2 og tilbehør/deler til disse. 
d) Gjenstander som er kjøpt eller mottatt som gave utenfor Norge og 

som ikke er deklarert ved innførsel i henhold til gjeldende 
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regelverk. Se Tolloven/Merverdiavgiftsloven med forskrifter. 
 

 
For fritidsbolig omfattes i tillegg ikke følgende: 
e) Innbo og løsøre som midlertidig befinner seg på forsikringsstedet. 
f) Smykker. 

3.5 Rettshjelp 

3.5.1 Forsikringen omfatter 
a) Nødvendige utgifter til advokat, rettshjelpere, retten, sakkyndige 

og vitner når sikrede er part i tvist i egenskap av privatperson. 
 
Dersom sikredes bolig blir solgt og forsikringen opphører i 
forbindelse med salget, dekkes også tvist hvor sikrede er part i 
egenskap av tidligere eier/rettighetshaver. 

3.5.2 Forsikringen omfatter ikke 
a) Tvist som gjelder annen fast eiendom enn den forsikrede eiendom. 
b) Tvist som gjelder motorvogn, arbeidsmaskin med eget 

fremdriftsmaskineri, båt, luftfartøy, registrert trav eller galopphest 
eller når sikrede er part i egenskap av eier, fører eller bruker av 
slikt. Likevel dekkes tvist som gjelder eier, fører eller bruker av 
arbeidsmaskineri som ikke kan kjøres fortere enn 10 km/t med 
totalvekt inntil 750 kg, brukt på eller i tilknytning til egen eiendom. 

c) Tvist hvor sikrede er part i egenskap av selger eller kjøper av bolig 
hvor det foreligger eierskifte-/boligkjøperforsikring eller 
ansvarsforsikring.  
Rettshjelpsdekningen kommer likevel til anvendelse der det 
forligger skriftlig avslag om at tvisten faller utenfor ovennevnte 
forsikringer. 

 
Felles bestemmelser om rettshjelp, vilkår nr F01, gjelder i tillegg til det 
som er nevnt i dette punktet. 

3.5.3 Forsikringssum 
a) Kr 100 000 samlet for hver tvist, selv om det er flere parter på 

samme side. Dette gjelder også om partene har rettshjelpforsikring 
i forskjellige selskap eller rettshjelpdekning under flere forsikringer. 

b) Selskapets ansvar er begrenset til den antatte økonomiske verdi 
av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke er godkjent av 
selskapet på forhånd. 

3.5.4 Egenandel 
• Kr 4 000, med tillegg av 20 % av det overskytende beløp.  

Det trekkes bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere 
parter på samme side. 

3.6 Privatansvar 

3.6.1 Forsikringen omfatter 
• Rettslig erstatningsansvar for ting eller personskader som sikrede 

pådrar seg i egenskap av privatperson, etter gjeldende rett i det 
landet der den skadevoldende handling skjer. 

 
Skaden må være konstatert i forsikringstiden. Alle skader som 
skyldes samme begivenhet regnes som ett skadetilfelle og knyttes 
til det tidspunkt da første skade ble konstatert. 

 
Felles bestemmelser om rettslig erstatningsansvar, vilkår nr F02, gjelder i 
tillegg til det som er nevnt i dette punktet. 

3.6.2 Forsikringssum 
• Kr 3 000 000 for hvert skadetilfelle. 

3.6.3 Egenandel 
• Kr 4 000. 

3.7 Naturskade 
Ting og bygninger som er brannforsikret i Norge omfatter også dekning 
for naturskader. Se eget vilkår B10 - Naturskade. 

4. Skade ved brann, lynnedslag og 
elektrisk fenomen 

4.1 Forsikringen omfatter 
Skade som følge av: 
a) brann, dvs ild som er kommet løs. 
b) nedsoting fra fyringsenhet, som skjer plutselig og uforutsett. 
c) Lynnedslag og annet elektrisk fenomen. Med elektrisk fenomen 

menes kortslutning lysbue, overslag og overspenning, også som 
følge av lyn og tordenvær. 

d) brudd på elektrisk ledning. 

4.2 Forsikringen omfatter ikke 
a) Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann. 
b) Skade på ting som med hensikt er utsatt for påvirkning av varme. 
c) Heksesot. 
d) Andre skader på varmepumper og vannbasseng/badeinnretning 

enn elektriske fenomenskader forårsaket av overspenning på 
strømnettet. 

4.3 Egenandel 
a) Fremkommer av forsikringsbeviset. Aldersfradrag kan forekomme, 

se vilkår B11 – Erstatningsregler for bygning og løsøre, kapittel 
5.1.1. 

b) Egenandelen reduseres med inntil kr 4 000 dersom det har 
oppstått brannskade i henhold til punkt 4.1.a og FG*-godkjent 
brannalarm med oppkobling til alarmsentral har varslet om skaden 
* FG = Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd   

5. Skade ved vann, gass, eller 
annen væske 

5.1 Forsikringen omfatter 
Skade som følge av plutselig og uforutsett utstrømning ved brudd på, 
oversvømmelse eller lekkasje fra: 
a) bygningens rørledninger med tilknyttet utstyr. 
b) brannslukningsapparat. 
c) akvarium eller vannseng. 
 
Skade som følge av plutselig og uforutsett inntrengning av vann, gass 
eller annen væske: 
d) fra utvendige rør. 
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e) direkte fra grunnen/terreng, ved nedbør, snøsmelting eller kjøving 
og det fører til frittstående vann over laveste gulv.  

f) gjennom åpning eller utetthet forårsaket av annen dekningsmessig 
skade. 

5.2 Forsikringen omfatter ikke 
a) Skade ved kondens, kondensvann, fukt, søl sopp, råte, mugg, 

bakterier eller vanlig bruk – uansett årsak. 
b) Skade ved at gass, væske, vann, snø eller annen nedbør trenger 

inn i bygningen på annen måte enn angitt i punkt 5.1. 
c) Skade som skyldes vann fra tak, takrenne, utvendig nedløp fra tak 

og utetthet ved taksluk. 
d) Skade ved sviktende eller mangelfull drenering. 
e) Skade ved vann fra utett våtrom (vaske-/bade-/dusjrom). 
f) Skade ved oversvømmelse fra gulvsluk eller oppforinger rundt 

sluk. 

5.3 Egenandel 
a) Fremkommer av forsikringsbeviset. Aldersfradrag kan forekomme, 

se vilkår B11 – Erstatningsregler for bygning og innbo, punkt 5.1.1. 
b) Ved skade som skyldes vanninntregning fra grunnen/terreng er 

egenandelen minimum kr 15 000. 
c) Egenandelen reduseres med inntil kr 4 000 dersom FG*-godkjent 

vannalarm med oppkobling til alarmsentral har varslet om skaden, 
eller dersom FG*-godkjent automatisk vannstopper som dekker 
hele rørsystemet har vært i funksjon ved brudd på innvendig 
rørledning. 
 
* FG = Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd 

6. Skade ved tyveri og hærverk 
(etter straffelovens tyveribestemmelser) 

6.1 Forsikringen omfatter 
a) Tyveri av og hærverk på ting i bygning på forsikringsstedet. 
b) Tyveri av og hærverk på ting som er midlertidig utenfor 

forsikringsstedet og oppbevart i bebodd bolig. 
c) Ran og overfall (jf. straffelovens §§ 327 og 328). 
d) Napping av veske som sikrede bærer, inntil kr 15 000. 
e) Tyveri av og hærverk på ting i bod, garasje, uthus og lignende, som 

andre ikke har tilgang til og som er tilknyttet sameiet bolig/leilighet 
i borettslag, inntil kr 30 000. 

f) Tyveri av og hærverk på ting i annen bygning enn bolig utenfor 
forsikringsstedet, inntil kr 30 000.   

g) Tyveri av og hærverk på ting fra privatboligs uteareal, som ikke er 
fellesareal, inntil kr 10 000. 

h) Bygningsskade i forbindelse med tyveri på leide rom, egne rom i 
bolig/leilighet i sameie eller borettslag, inntil kr 15 000. 

i) Tyveri av sykkel, sykkeltilhenger og barnevogn utenfor bygning, 
inntil kr 7 500 for hver. Ved tyveri etter punktene 6.1 a, b, e og f 
gjelder summene som her fremkommer. 

Punktene c og d gjelder ikke for fritidsbolig. 

6.2 Forsikringen omfatter ikke 
a) Tyveri fra fellesgarasje, fellesrom, rom med alminnelig adgang eller 

rom på bygge-/anleggsplass som ikke er beboelsesrom. 
b) Ting som er mistet eller tapt. 

c) Tyveri eller skade som følge av datavirus eller annen form for 
datakriminalitet. 

d) Tyveri og hærverk forårsaket av husstandsmedlem, leieboer eller 
medlem av dennes husstand. 

e) Tyveri og hærverk forårsaket av person som sikrede frivillig har gitt 
adgang til boligen. 

6.3 Egenandel 
a) Fremkommer av forsikringsbeviset. Aldersfradrag kan forekomme, 

se vilkår B11 – Erstatningsregler for bygning og innbo, punkt 5.1.1. 
b) Egenandelen reduseres med inntil kr 4 000 dersom FG*-godkjent 

tyverialarm med oppkobling til alarmsentral har varslet om skaden. 
c) Egenandelen ved tyveri av sykkel reduseres med kr 2 000 dersom 

sykkelen er registrert i Falck sykkelregister og abonnementet er 
betalt og gyldig på skadetidspunktet. 
 
* FG = Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd   

7. Andre skader 

7.1 Forsikringen omfatter 
a) Skade på matvarer i fryser/kjøleskap ved utilsiktet 

temperaturstigning inntil kr 15 000. 
b) Skade på fryser/kjøleskap som følge av erstatningsmessig skade 

på matvarer. 
c) Bruddskade på bygningsglass og sanitærporselen i leid/sameiet 

bolig eller borettslagsleilighet. 
d) Skade som følge av eksplosjon og sprengning. 
e) Skade ved sammenbrudd i bygning når sammenbruddet skyldes 

snøtyngde, takras eller vind som er svakere enn storm. 

7.2 Forsikringen omfatter ikke 
a) Skade som består av riper eller avskalling. 
b) Skade som følge av slitasje, tæring, tingens alder, mekanisk svikt 

eller at tingen ødelegges av seg selv. 
c) Heksesot. 
d) Punktering av isolerglass. 
e) Skade på glass i hobbyveksthus. 

7.3 Egenandel 
a) Fremkommer av forsikringsbeviset. Aldersfradrag kan forekomme, 

se vilkår B11 – Erstatningsregler for bygning og innbo, punkt 5.1.1. 
b) Ved skade som skyldes snøtyngde, takras eller vind svakere enn 

storm er egenandelen minimum kr 8 000. 
c) Ved sprengning på forsikringsstedet er egenandelen minimum kr 

20 000. 
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8. Kriseforsikring 

8.1 Forsikringen omfatter 
Rett til refusjon av utgifter til kriseterapi med inntil 10 behandlingstimer 
når forsikrede: 
a) er utsatt for et alvorlig branntilfelle i den forsikrede bolig. 
b) er utsatt for ran, overfall eller voldtekt i tilknytning til den forsikrede 

bolig. 
 
Reisekostnader i forbindelse med behandling dekkes etter Folketrygdens 
satser. Dersom det er behov for behandling i utlandet, refunderes 
behandlingsutgiftene etter satser som gjelder i Norge. 
 
Behandling skjer hos psykolog etter avtale med selskapet. 
 
Ran, overfall og voldtekt skal politianmeldes. 

8.2 Forsikringen omfatter ikke 
c) Reisekostnader i utlandet. 
d) Terapi utover 12 måneder fra skadedato. 

8.3 Egenandel 
• Ingen egenandel. 

9. Innbo Pluss 

Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at innbo pluss er avtalt gjelder 
følgende i tillegg: 

9.1 Økte erstatningsgrenser – Innbo og løsøre 
Følgende summer i vilkårets punkt 3.1 forhøyes i forhold til det som er 
angitt: 
a) Tap av penger og verdipapirer, dekkes samlet inntil kr 20 000. 
b) Utgifter til nødvendig rekonstruksjon av notater, manuskripter, 

tegninger og datalagre dekkes samlet inntil kr 50 000. 
c) Små bygg på forsikringsstedet som ikke krever fundamentering og 

byggemelding, samt hobbyveksthus, dekkes samlet inntil kr 
100 000 dersom det ikke dekkes under husforsikring. 

d) Frittstående svømmebasseng eller annen frittstående 
badeinnretning dekkes samlet inntil kr 100 000. 

e) Eget yrkesløsøre og egne varer oppbevart på forsikringsstedet 
dekkes samlet inntil kr 100 000. 

f) Tap av vann, fyringsolje, gass eller annen væske dekkes samlet 
inntil kr 20 000. Dekningen gjelder kun ved plutselig utstrømning 
fra bygningens rørledning med tilknyttet utstyr. 

9.2 Økte erstatningsgrenser – Båt og kjøretøy 
Følgende summer i vilkårets punkt 3.2 forhøyes i forhold til det som er 
angitt: 
a) Løst tilbehør til privat motorkjøretøy - unntatt dekk og felger, 

dekkes samlet inntil kr 20 000 
b) Løst tilbehør til privat fritidsbåt/seilbåt dekkes samlet inntil kr 

20 000. 
c) Fritidsbåt inntil 15 fot, utenbordsmotor inntil 10 HK dekkes samlet 

inntil kr 20 000. 
d) Varehenger til bil inntil 750 kg i tillatt totalvekt, dekkes samlet inntil 

kr 20 000. 

9.3 Økte erstatningsgrenser – Utgifter og tap 
Følgende summer i vilkårets punkt 3.3 forhøyes i forhold til det som er 
angitt: 
• Ekstra, nødvendige utgifter til opphold utenfor hjemmet når dette 

er ubeboelig, dekkes innenfor normal reparasjonstid uten 
sumbegrensning.  
For fritidshus dekkes inntil kr 50.000. Oppholdet må avtales med 
selskapet. 

• Egen bygningsmessig tilleggsinnredning betalt av sikrede i leiet 
bolig dekkes inntil kr 500 000. Dette gjelder når innredningen ikke 
lenger kan benyttes, som følge av: 
• at leieforholdet avsluttes med hjemmel i lov på grunn av 

skade på bygningen. 
• at innredningen ikke blir reparert som en del av 

bygningsskaden. 

9.4 Økte erstatningsgrenser – Tyveri og hærverk (etter 
straffelovens tyveribestemmelser) 

Følgende summer i vilkårets punkt 6.1 forhøyes i forhold til det som er 
angitt: 
a) Napping av veske som sikrede bærer, inntil kr 30 000. 
b) Tyveri av og hærverk på ting i bod, garasje, uthus og lignende, som 

andre ikke har tilgang til og som er tilknyttet sameiet bolig/leilighet 
i borettslag, inntil kr 60 000. 

c) Tyveri av og hærverk på ting i annen bygning enn bolig utenfor 
forsikringsstedet, inntil kr 60 000.   

d) Tyveri av og hærverk på ting fra privatboligs uteareal, som ikke er 
fellesareal, inntil kr 20 000. 

e) Bygningsskade i forbindelse med tyveri på leide rom, egne rom i 
bolig/leilighet i sameie eller borettslag, inntil kr 30 000. 

f) Tyveri av sykkel, sykkeltilhenger og barnevogn, utenfor bygning, 
inntil kr 15 000 for hver. 

9.5 Økte erstatningsgrenser – Andre skader 
Følgende sum i vilkårets punkt 7.1 forhøyes i forhold til det som er angitt: 
• Skade på matvarer i fryser/kjøleskap ved utilsiktet 

temperaturstigning dekkes uten sumbegrensning. 

9.6 Utvidet dekning - Vann, gass eller annen væske 
Følgende erstattes i tillegg til det som fremkommer i kapittel 5. 

9.6.1 Forsikringen omfatter 
Skade som følge av plutselig og uforutsett inntrengning av vann, gass 
eller annen væske: 
a) gjennom utett bygning over bakkeplan. 
b) Skade ved vann fra utett våtrom (vaske-/bade-/dusjrom) på 

tilstøtende og underliggende rom. 

9.6.2 Egenandel 
Egenandelen er minimum kr 15 000 ved skade som skyldes 
vanninntrengning gjennom/ved: 
• pipe, luftepipe og takvindu. 
• flatt tak. 
• taktekking eldre enn 30 år. 
• balkong, terrasse eller overgang terrasse/vegg. 

9.7 Utvidet dekning – Tyveri og hærverk (etter straffelovens 
tyveribestemmelser) 

Følgende erstattes i tillegg til det som fremkommer i punkt 6.1: 
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a) Tyveri av løsøre fra bil og påmontert bagasjeboks inntil kr 10 000. 
Unntatt er penger, smykker, antikviteter, verdipapir, bank- og 
kredittkort, varer eller utstyr som brukes i yrke eller erverv. 

b) Tyveri fra låsbart skap i bygning utenfor forsikringsstedet, inntil  
kr 20 000. 

9.8 Uflaksforsikring 

9.8.1 Forsikringen omfatter 
• Andre skader på innbo og løsøre (vilkårets punkt 3.1.a) som 

skyldes en plutselig og uforutsett ytre hendelse. 

9.8.2 Forsikringen omfatter ikke 
a) Skade på sykkel, sports-/fritidsutstyr og motorisert 

leke/hobbyutstyr under bruk. 
b) Skade som skyldes kjæledyr, insekter, kondens, kondensvann, 

fukt, sopp, råte, mugg, bakterier eller vanlig bruk. 
c) Skade som består av riper, avskalling, flekker og liknende. 
d) Skade som skyldes tingenes egne mangler, feil eller svakheter. 
e) Skade på løsøre ved utleid bolig/fritidsbolig. 
f) Ting som er mistet eller tapt. 

9.8.3 Forsikringssum 
a) For skader som skjer i boligen på forsikringsstedet dekkes inntil 

avtalt forsikringssum. Dersom gjenstander faller ned, mistes ned 
eller velter dekkes samlet inntil kr 100 000. 

b) For skader som skjer utenfor boligen dekkes inntil kr 100 000. 
c) Der det i vilkårene for øvrig er oppført lavere grenser, går disse 

foran. 

9.8.4 Egenandel 
• Fremkommer av forsikringsbeviset. Aldersfradrag kan forekomme, 

se vilkår B11 – Erstatningsregler for bygning og innbo, punkt 5.1.1. 

9.9 Flytteforsikring 
Forsikringen omfatter privat flytting til ny bolig eller lagringsplass i Norge. 

9.9.1 Forsikringen omfatter 
a) Skade på ting ved plutselig og uforutsett ytre hendelse som 

oppstår under transport eller bæring mellom bolig, bil eller 
lagringssted. 

b) Tyveri av ting fra bil/tilhenger. 

9.9.2 Forsikringen omfatter ikke 
a) Tyveri/skade i forbindelse med flytting utført av transportbyrå, 

idrettslag, forening og liknende.  
b) Skade på eller tap av penger, verdipapirer, kunstverk, antikviteter, 

smykker, ting av sølv og gull. 
c) Skade på piano eller flygel. 
d) Ting som er nevnt i vilkårets punkt 3.4. 
e) Skade som består av riper, avskalling, flekker og liknende. 
f) Ting som er mistet eller tapt. 

9.9.3 Forsikringssum 
a) Skade på innbo dekkes inntil forsikringssummen som fremkommer 

i forsikringsbeviset, men begrenset til maksimalt kr 1 000 000.  
b) Enkeltgjenstander dekkes inntil kr 100 000. 
c) Tyveri dekkes inntil kr 100 000. 

9.9.4 Egenandel 
• Fremkommer av forsikringsbeviset. Aldersfradrag kan forekomme, 

se vilkår B11 – Erstatningsregler for bygning og innbo, punkt 5.1.1. 

9.10 Lagringsforsikring  

9.10.1 Forsikringen omfatter 
• Tyveri av ting ved midlertidig lagring, inntil 2 år utenfor bebodd 

bolig, når det er ledd i flytting, arv, nødvendig som følge av skade 
på boligen eller på grunn av arbeid/utdanning.  

9.10.2 Forsikringen omfatter ikke 
a) Tyveri av eller tap av penger, verdipapirer, kunstverk, antikviteter, 

smykker, ting av sølv og gull. 
b) Tyveri av ting som er nevnt i vilkårets punkt 3.4. 
c) Tyveri fra fellesgarasje, fellesrom, rom med alminnelig adgang eller 

rom på bygge-/anleggsplass som ikke er beboelsesrom. 
d) Ting som er mistet eller tapt. 

9.10.3 Forsikringssum 
• Inntil forsikringssummen som fremkommer i forsikringsbeviset, 

men begrenset til maksimalt kr 1 000 000. 

9.10.4 Egenandel 
• Fremkommer av forsikringsbeviset. Aldersfradrag kan forekomme, 

se vilkår B11 – Erstatningsregler for bygning og innbo, punkt 5.1.1. 

9.11 Ombygging av bolig for rullestolbruker (Gjelder ikke for 
fritidsbolig) 

 
Dekkes dersom det ikke omfattes av annen forsikring. Finnes annen 
forsikring kan kun den ene forsikringsdekningen benyttes den med den 
høyeste forsikringssummen. 

9.11.1 Forsikringen omfatter 
a) Nødvendig bygningsmessig tilpasning av boligen for å bedre 

bevegelsesmulighetene for rullestolbruker dersom medlem av 
husstanden er blitt varig invalid som følge av en ulykkesskade. Det 
samme dekkes dersom barn (også adopterte) i husstanden blir 
født med handikap og har behov for rullestol. Det må 
dokumenteres at barnet hadde handikapet ved fødselen. 
 
Forsikringstilfellet må være inntruffet i forsikringstiden og gjelder 
kun for boligen forsikringen gjelder for. Forsikringen gjelder 
innenfor bygningens veggeliv. Det er kun ombyggingskostnader i 
den boligen som bebos ved forsikringstilfellets inntreden, som 
erstattes. 

b) Utgiftene må være påløpt innen 5 år etter ulykken eller fødselen. 
c) Selskapet dekker dokumenterte utgifter i tillegg til tilskudd og 

støtte man har krav på fra det offentlige.  

9.11.2 Forsikringssum 
• Kr 300 000. 

9.11.3 Egenandel 
• Fremkommer av forsikringsbeviset. 
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9.12 Nøkkelforsikring 

9.12.1 Hva forsikringen omfatter 
a) Forsikringen dekker kostnader til gjenanskaffelse av forsikredes 

nøkler til egen bolig/fritidsbolig på forsikringsstedet, ved plutselig 
og uforutsett skade/tap av nøkler.  

b) Der det er nødvendig dekkes også ny lås/sylinder. 

9.12.2 Forsikringen omfatter ikke 
a) At nøkler er gjenglemt, etterlatt, bortkommet eller forlagt 
b) Følgeskader av enhver art. 
c) Nøkler til dører med felles adgang, bod, garasje og liknende. 

9.12.3 Forsikringssum 
• Inntil kr 10 000 per skadehendelse per år. 

9.12.4 Egenandel 
• Kr 500 

10. Bekjempelse av veggedyr og 
kakerlakk 

(Gjelder ikke for fritidsbolig) 

10.1.1 Forsikringen omfatter 
• Kostnader til bekjempelse av veggedyr og kakerlakk på 

forsikredes faste bosted i Norge. 

10.1.2 Forsikringen omfatter ikke 
a) Skade/skjemmende utseende på innbo og løsøre. 
b) Bekjempelse av aktivitet som har startet sin utvikling før 

forsikringsavtalen startet. 
c) Bekjempelse av aktivitet etter at forsikringen er opphørt. 

10.1.3 Forsikringssum 
• Samlet erstatning er maksimalt kr 50 000. 

10.1.4 Egenandel 
• Kr 2 000. 
 
Skadebehandling og rekvirering av bekjempelsestiltak foretas av 
Norsk Hussopp Forsikring. Kontaktinfo: www.hussoppen.no, 
skade@hussoppen.no eller telefon 22 28 31 50. 
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Naturskadeforsikringen dekker skader som direkte skyldes en 
naturulykke, i henhold til Lov om naturskadeforsikring, som skred, storm, 
flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd. Forsikringen dekker ikke 
skade som umiddelbart skyldes frost, tele, tørke, nedbør, snøtyngde eller 
isgang. 
 
Forsikringen omfatter ting som er brannforsikret i Norge, med gjeldende 
beløpsbegrensninger, dersom ikke bedre dekning fremgår av 
produktvilkårene eller forsikringsbeviset. 

1. Skade på ting og bygninger 

1.1 Forsikringen omfatter 

1.1.1 Utvendige ledninger med tilknyttet utstyr 
• Når bygning er forsikret dekkes utvendige rør og ledninger 

(inklusiv drensledning) med tilknyttet utstyr – inklusiv tanker, som 
fører elektrisitet, gass eller annen væske til/fra bygning frem til 
tilknytningspunkt for offentlig ledning, spredeledning, egen brønn 
eller borehull. 

1.1.2 Fast trebrygge 
• Fast trebrygge dekkes, inntil kr 50 000. 

1.1.3 Hageanlegg i tilknytning til bolighus/våningshus eller fritidshus 
• Forsikringen dekker hage og hageanlegg beliggende rundt den 

forsikrede bygning oppad til 5 dekar. Den delen av tilførselsvei 
som ligger innenfor, er også omfattet. 

1.1.4 Tilleggsbygg med bruttoareal under 10 kvm. 

1.2 Forsikringen omfatter ikke 
a) Del av sjøvarmeledning som ikke ligger på land, 

infiltrasjonsledning, spredeledning, spredegrøft, brønn eller 
borehull. 

b) Andel i fellesbrygger, flytebrygger og andre konstruksjoner, 
sjøkabler, fjordspenn og luftspenn over vann, inklusiv feste på land. 

c) Bruer, klopper, moloer, stein- og betongbrygger, damanlegg, 
tunneler i fjell og liknende. 

d) Motorvogn, tilhenger, luftfartøy, seilbåt og motorbåt. 
e) Skog eller avling på rot, beite, innmark og utmark. 
f) Fiskeredskaper på fartøy eller i sjøen. 
g) Varer under transport. 
h) Skade som alene rammer antenner, skilt, markiser og liknende. 
i) Skade på bygning eller ting i denne, når bygningen er oppført etter 

at det for vedkommende område er nedlagt bygge- og deleforbud 
i medhold av naturskadelovens § 22 – og skaden er av en slik art 
som vedtaket gjelder. 

2. Utgifter og tap 

2.1 Forsikringen omfatter  

2.1.1 Merutgifter etter skade 
a) Merutgifter til riving, rydding, bortkjøring og deponering av 

verdiløse rester, inntil kr 1 000 000, men likevel ikke høyere enn 
førsterisikosum. 

b) Merutgifter ved skadeutbedring av bygning som skyldes offentlig 
påbud med hjemmel i lov eller offentlig forskrift, inntil kr 1 000 000, 
men likevel ikke høyere enn førsterisikosum. 

c) Merutgifter som følge av prisstigning i den tid det normalt tar å 
reparere eller gjenoppføre bygningen, inntil 2 år. 

2.1.2 Andre utgifter og tap 
a) Tapt husleieinntekt og tap ved at egen bolig – eller annen bygning 

ikke kan benyttes, inntil kr 500 000. 
b) Utgifter til flytting og midlertidig lagring av forsikrede ting, inntil kr 

200 000. 
c) Utgifter til sikring, flytting eller andre tiltak som ikke skyldes direkte 

skade på forsikret bygning eller løsøre. Er forsikret bygning/ting 
direkte truet ved utløst naturulykke dekkes nødvendige 
redningsutgifter som omhandlet i forsikringsavtaleloven inntil 
gjenoppføringsprisen. For annet enn bygning, inntil 
gjenanskaffelsesprisen. 

d) Nødvendige merutgifter til opphold utenfor hjemmet ved at boligen 
ikke kan brukes som følge av naturskade. 

2.2 Forsikringen omfatter ikke 
a) Utgifter til påbud som offentlig myndigheter hadde hjemmel til å gi 

selv om skade ikke var inntruffet. 
b) Utgifter til påbud som ikke er direkte knyttet til de skadede 

bygningsdeler. 

3. Andre spesielle bestemmelser 

3.1 Eiendom som er spesielt utsatt for naturskade 
Blir det etter naturskade på bygg tinglyst erklæring etter 
naturskadelovens § 22 om at eiendommen er særlig utsatt for naturskade 
og utgiftene til utbedring overstiger 60 % av gjenoppføringsprisen for det 
skadde bygget, dekker selskapet den økning i skade som 
reparasjon/gjenoppføring medfører. 
 
Dersom det ikke gis tillatelse til å reparere eller gjenoppbygge bygning 
på skadestedet på grunn av fare for ny naturskade erstattes tomtens 
omsetningsverdi før skaden, oppad begrenset til fem dekar. 

3.2 Svak konstruksjon 
Naturskadeerstatning kan settes ned eller falle bort dersom: 
• Skaden helt eller delvis skyldes svak konstruksjon i forhold til de 

påkjenninger tingen kan ventes å bli utsatt for, dårlig vedlikehold 

Forsikringsvilkår 

Naturskade/vilkår B10 av 01.01.2018 

 B10 Naturskade  Side 1 av 2  
 



Forsikringsvilkår   

eller tilsyn, eller dersom den skadelidte kan lastes for at skaden 
ikke er forebygget eller hindret skadens omfang. Ved avgjørelsen 
skal det vektlegges skadelidtes forutsetninger for å innse hvilke 
krav som må stilles og mulighet for utbedring av mangelen og 
forholdene ellers. Avkortning skal ikke skje dersom den skadelidte 
bare er lite å legge til last. 

4. Egenandel 

Den egenandelen som til enhver tid er fastsatt av departementet i 
henhold til loven. For tiden kr 8 000. 
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1. Skademelding 

a) Melding om skade skal sendes selskapet uten ugrunnet opphold. 
b) Brann-, tyveri-, hærverksskader skal meldes til politiet. 
 
Andre skader skal meldes til politiet hvis selskapet forlanger det.  
Tyveri av registrert sykkel skal også meldes til sykkelregisteret sykkelen 
er oppført i. 
 
Den som fremsetter krav mot selskapet plikter å gi selskapet de 
opplysninger og dokumenter som selskapet trenger for å ta stilling til 
kravet. 
 
Forsikrede må kunne dokumentere sine utgifter. 

2. Erstatningsberegning 

a) Erstatning beregnes etter reglene nedenfor. 
Forsikringsavtalelovens § 6-1 gjelder ikke. 

b) Erstatningen utbetales når selskapet har hatt rimelig tid til å 
klarlegge ansvarsforholdet og beregne erstatningen. Selskapet 
plikter ikke å gjøre opp skaden før eventuelle offentlige 
undersøkelser er avsluttet. 

c) Ved erstatningsberegning gjøres reduksjoner med hjemmel i vilkår 
eller lov etter fradag av avtalt egenandel. 

3. Skade på bygning 

3.1 Forsikringsform 
a) For fullverdiforsikret bygning, er forsikringssummen beregnet til 

hva det vil koste å gjenoppføre tilsvarende, eller i det vesentlige 
tilsvarende bygning. Forsikringssummen for fullverdiforsikret 
bygning er et premiegrunnlag som fastsettes av selskapet.  

b) For førsterisikoforsikret bygning erstattes skaden inntil de avtalte 
summer, men ikke høyere enn forsikringsverdien. 

c) For førsterisikoforsikret bygning mot brann, gjelder kun punkt 3.6 
og kapittel 4 i vilkår B01 – Hus og fritidshus. Brannskaden erstattes 
inntil de avtalte summer, men ikke høyere enn forsikringsverdien. 

 
Ved skade på bygning beregnes erstatningen i samsvar med punktene 
nedenfor. 
 

3.2 Gjenoppføring på forsikringsstedet 
 
For bygning som: 
• repareres/gjenoppføres 
• innen 5 år 

• av bygningens eier på skadetidspunktet, dennes ektefelle, 
• samboer eller livsarving 
• til samme formål 
• på forsikringsstedet (skadestedet) 
 
beregnes bygningserstatningen som beskrevet i dette punktet, med de 
presiseringer som følger av punktene nedenfor: 
a) Bygningserstatningen beregnes på grunnlag av kostnader til 

reparasjon/gjenoppføring til samme, eller i det vesentlige samme, 
stand som umiddelbart før skaden inntraff. Skadedagens priser 
legges til grunn for erstatningsberegningen. 

b) Med gjenoppføring menes oppføring av nytt bygg hvor 
bygningens eier, dennes ektefelle/samboer eller livsarving står 
som byggherre og for øvrig i henhold til forutsetningene i dette 
punkt. Kjøp av annen bolig regnes ikke som gjenoppføring. 

c) For bygningskomponenter/bygningsdeler som det er åpenbart 
behov for eller står for utskiftning/rehabilitering eller som ikke 
lenger er i bruk, gjøres fulle fradrag for verdiforringelsen ved elde 
og bruk. 

d) Meromkostninger ved byggemåte og utstyr som er urasjonelle 
etter dagens byggeskikk erstattes ikke. 

e) Bygningserstatningen kan ikke settes høyere enn 
gjenoppføringsprisen før skaden inntraff fratrukket verdien av 
bygningen etter skaden. 

3.3 Gjenoppføring utenfor forsikringsstedet 
Dersom bygningen gjenoppføres innenfor landets grenser og for øvrig i 
henhold til forutsetningene i punkt 3.2, fastsettes bygningserstatningen 
på samme måte, med følgende tilleggsbestemmelse: 
• Dersom omsetningsverdien av den nye bygningen blir større enn 

bygningens omsetningsverdi før skaden, gjøres det fradrag for den 
økning som overstiger 40 % av omsetningsverdien før skaden 
inntraff. 

3.4 Gjenoppføring til annet formål 
Dersom bygningen gjenoppføres/repareres innenfor landets grenser, til 
annet formål og for øvrig i henhold til forutsetningene i punkt 3.2, 
fastsettes bygningserstatningen på samme måte, med følgende 
tilleggsbestemmelse: 
• Dersom omsetningsverdien av den nye/reparerte bygning blir 

større enn bygningens omsetningsverdi før skaden, gjøres det 
fradrag for hele økningen i omsetningsverdien. 

3.5 Gjenoppføring/reparasjon av andre, eller ingen 
gjenoppføring/reparasjon 

For bygning som uansett årsak ikke blir gjenoppført/reparert i henhold til 
punkt 3.2 og 3.3, fastsettes bygningserstatningen på tilsvarende måte, 
men er begrenset til nedgangen i omsetningsverdien som følge av 
skaden. 

3.6 Bygning som ikke tillates gjenoppført/reparert på 
forsikringsstedet 

Om gjenoppføring/reparasjon på forsikringsstedet ikke tillates av 
offentlig myndighet, aksepteres gjenoppføring på annet sted innen 
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samme kommune på samme måte som i punkt 3.2, så fremt de øvrige 
betingelsene i nevnte punkt blir oppfylt. 
 

3.7 Bygning som står foran rivning eller midlertidig bygning som 
ikke gjenoppføres/repareres 

For bygning som står foran rivning eller midlertidig bygning som ikke 
repareres eller gjenoppføres, beregnes bygningserstatningen til verdien 
av bygningens brukbare materialer, nedtatt og lagt ferdig for salg eller 
transport. Det gjøres fradrag for utgiftene til rivning. 

3.8 Hageanlegg 
a) Erstatningen fastsettes til hva det vil koste å tilbakeføre det som er 

skadet til samme eller vesentlig samme stand som umiddelbart før 
skaden. Erstatningen settes til det laveste beløp av 
gjenopprettelseskostnad og nedgangen i tomtens 
omsetningsverdi som følge av skaden på hageanlegget. 
Erstatningen skal ikke være mindre enn 
gjenopprettelseskostnaden for hageanleggets toppsjikt. 

b) For beplantning i hageanlegget beregnes erstatningen lik 
gjenanskaffelse av tilsvarende vekst, som alminnelig handelsvare 
(ung vekst) i gartneri og lignende. 

3.9 Aldersfradrag 
For skade som skyldes brudd på ledning/utstyr, kortslutning, elektrisk 
fenomen eller annen tilsvarende skade, gjøres det fradrag for alder etter 
kapittel 10. Aldersfradraget beregnes av hele reparasjons- eller 
gjenoppføringskostnaden. Ved ulik alder på skadde deler, legges den 
eldste delens alder til grunn. 
 
Dersom egenandelen overstiger aldersfradraget er det denne som 
benyttes. 

3.10 Beregning av merutgifter ved offentlig påbud 
a) Merutgifter ved utbedring/gjenoppføring settes til forskjellen 

mellom verdien av en bygning tilsvarende den forsikrede med 
samme størrelse og etasjetall, – men utført i samsvar med 
påbudene – og verdien av den forsikrede bygning uten fradrag for 
verdiforringelse. 

b) Merutgifter ved byggemåte og utstyr som er urasjonelle etter 
dagens byggeskikk, tas ikke med ved fastsettelse av verdien. 

c) Merutgifter ved grunnundersøkelser og fundamentering beregnes 
som for en bygning tilsvarende den forsikrede utført i samsvar med 
påbudene.  

d) Som merutgifter anses ikke utgifter til utgraving/utsprengning av 
kjeller. 

e) Er den bygning som gjenoppføres større enn den skadede 
bygning, beregnes utgifter som ikke direkte vedrører 
byggearbeidet etter forholdet mellom gulvareal i den skadede 
bygning og gulvarealet i den bygning som skal gjenoppføres. 

f) Utbedring/gjenoppføring må være avsluttet innen 5 år etter 
skadedagen. Fristen kan forlenges av selskapet dersom inngripen 
fra offentlig myndighet sinker eller hindrer byggearbeidet. 

g) Er gjenoppbygging på samme byggetomt hindret på grunn av 
påbud/forbud med hjemmel i lov eller offentlig forskrift, gjelder 
dekningen også med de samme betingelser ved gjenoppføring på 
annet sted, i den utstrekning merutgifter påløper på det nye sted 
på grunn av offentlig påbud om bygningens utførelse. 

3.11 Beregning av verditap (etter bygningvilkårenes punkt 11.8) 
a) Erstatningen settes til differansen mellom den forsikrede eiendoms 

omsetningsverdi umiddelbart før og etter skaden inntraff. Det 
beløp som utgjør bygningserstatningen trekkes fra. 
De to omsetningsverdier fastsettes ved skjønn. 

b) Får sikrede tilbud om erstatningseiendom, benyttes 
omsetningsverdien av denne i beregningen under punkt 3.11.a, 
istedenfor den forsikrede eiendoms omsetningsverdi etter skaden. 
Erstatningen kan uansett ikke settes høyere enn etter punkt 3.11.a. 

c) Erstatningen forfaller først til betaling når den endelige avgjørelsen 
om nekting av gjenoppføring/reparasjon er tatt. 

d) Selskapet har rett til å tinglyse utbetalt erstatning som en heftelse 
på den forsikrede eiendom. Beløpet reduseres med 10 % for hvert 
år etter det 4. året, regnet fra utbetalingsdagen. 

e) Blir gjenoppføring/reparasjon senere tillatt på den forsikrede 
eiendom, kan selskapet kreve at heftelsene innfris med det 
gjeldende restbeløp. 

f) Dersom den forsikrede eiendom selges eller blir ekspropriert etter 
erstatning er utbetalt, kan selskapet kreve at heftelsen avdras med 
differansen mellom salgspris/ekspropriasjonserstatning og 
eiendommens omsetningsverdi umiddelbart etter skaden i følge 
skjønnet. 

4. Beregning av husleietap og 
prisstigning 

a) Husleietap og prisstigning regnes fra skadedagen til reparasjon/ 
gjenanskaffelse/gjenoppbygning har skjedd, eller normalt kunne 
ha skjedd. Prisstigning beregnes i henhold til Statistisk 
Sentralbyrås prisindekser. Erstatningen fastsettes og forfaller til 
betaling når skaden er utbedret. 

b) Husleietap ved nedgang i husleieinntekt beregnes på grunnlag av 
leieinntekten for umøblerte rom. For egne ikke utleide rom, 
benyttes markedspris for umøblerte rom ved utleie i minst 12 
måneder. Økning av tapet ved forlenget byggetid som følge av 
forbedring, utvidelse eller annen endring tas ikke med. 

c) I beregningen for husleietap og prisstigning for bygninger gjøres 
fradrag for innsparte utgifter og opptjente renter av 
bygningserstatningen. Dette gjelder selv om bygningserstatningen 
er overført til bank. 

d) Husleietap ved nedgang i husleieinntekt erstattes i samme forhold 
som bygningsskaden. 

5. Skade på innbo og løsøre 

5.1 Forsikringsform 
For innbo og løsøre fastsettes forsikringssummen av forsikringstaker. 
Skade erstattes inntil den avtalte forsikringssummen, men ikke høyere 
enn forsikringsverdien. 

5.2 Forsikringsverdi – Erstatning 
a) Erstatning settes til hva det på skadedagen ville kostet å 

gjenanskaffe tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, ting til 
samme formål (gjenanskaffelsesprisen). 
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b) For ting som ikke kan gjenskaffes/repareres foretas 
erstatningsberegningen på tilsvarende måte ved at antatt 
gjenanskaffelsespris legges til grunn. 

c) For ting som går inn under punkt 5.2.1. gjøres det aldersfradrag 
ved erstatningsberegningen. Erstatning for tingen kan ikke være 
høyere enn angitt i punkt 5.2.2. 

d) Brukte gjenstander anskaffet ved arv, gave eller kjøp, erstattes 
med gjenanskaffelsesprisen for tilsvarende eller vesentlig 
tilsvarende brukt gjenstand.  

e) Innbo som er defekt og ikke lenger i bruk erstattes etter sin 
markedsverdi. 

f) Antikviteter, kunst, våpen, ekte tepper, mynt-, seddel-, 
frimerkesamlinger og andre ting med samleverdi erstattes med 
markedspris. 

g) Perler, edelstener, smykker og andre gjenstander av edelt metall 
erstattes med gjenanskaffelsespris. 

5.2.1 Aldersfradrag 
Aldersfradrag beregnes etter kapittel 10. Fradraget beregnes av hele 
gjenanskaffelsesprisen. Tingenes alder beregnes ut fra første gang tingen 
ble tatt i bruk som ny. 

5.2.2 Verdiforringelse 
For gjenstander som ikke er oppført i tabell for aldersfradrag gjøres det 
fradrag for verdiforringelse ved elde og bruk, nedsatt anvendelighet eller 
andre omstendigheter når verdiforringelsen utgjør 1/3 eller mer av 
gjenanskaffelsesprisen. Ved beregning av verdiforringelse tas også 
hensyn til tingens sannsynlige brukstid/levealder. 

6. Skadeoppgjør 

6.1 Alternative oppgjørsmåter 
Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved: 
a) Kontantoppgjør. 
b) Reparasjon/gjenoppføring til samme eller vesentlig samme stand 

som før skaden. 
c) At selskapet skaffer tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende 

ting. 
Selskapet har rett til å bestemme hvilket av disse alternativer, og hvilken 
reparatør eller leverandør, som skal benyttes eller velge å betale kontant. 

6.1.1 Kontantoppgjør 
a) Ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke overstige det beløpet 

selskapet hadde måttet betale for reparasjon eller 
gjenoppføring/gjenanskaffelse. 

b) Ved reparasjon eller gjenoppføring/gjenanskaffelse har selskapet 
rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal 
benyttes. 

c) Dersom det ikke kan dokumenteres med faktura at arbeidspenger 
er betalt, erstattes arbeidspenger med 75 % i forhold til 
normalpriser.  

d) For elektro- og VVS-arbeider som etter offentlige forskrifter skal 
utføres av autorisert håndverker, betales erstatning iht. 
normalpriser. 

6.1.2 Merverdiavgift 
Merverdiavgift ved bygningsskade erstattes bare etter dokumentasjon 
for betalt avgift. Avgift erstattes ikke i den utstrekning den kan 
fradragsføres i merverdiavgiftregnskap. 

7. Skjønn og voldgift 

a) Fastsettelse av de verdier som er av betydning for 
erstatningsberegningen, samt spørsmål i forbindelse med 
beregning av husleietap, skal avgjøres ved skjønn dersom sikrede 
eller selskapet krever det. Skjønnet skal også fastsette normal 
reparasjons-/gjenoppføringstid. Se generelle vilkår kapittel 3. 

b) Spørsmålet om tingen er i samme eller vesentlig samme stand 
etter reparasjon eller gjenoppføring, kan avgjøres ved voldgift. Det 
skjer hvis partene er enige om det. Det samme gjelder ved 
gjenanskaffelse av vesentlig tilsvarende ting. 

c) Privatkunder kan kreve at alle nødvendige omkostninger ved 
skjønn refunderes i de tilfeller der det er selskapet som krever 
skjønn. 

8. Selskapets oppgjør til panthaver 
og overtagelse av panterett 

Selskapet plikter ikke å betale større erstatning til panthavere enn 
nedgang i omsetningsverdi/økonomisk verdi som følge av skaden. 
Er selskapet ansvarlig overfor panthaveren, men ikke overfor eieren, trer 
selskapet inn i panthaverens rett i den utstrekning det betales erstatning 
til ham. Når selskapet trer inn i panthaverens rett, gjelder dette likevel 
ikke til for trengsel for panterettigheter som gjaldt da forsikringstilfellet 
inntraff og som omfattes av forsikringen. 

9. Forsikret ting som kommer til 
rette 

Kommer ting til rette etter at erstatning er betalt, har sikrede rett til å 
beholde tingen mot å betale erstatningen tilbake. Hvis ikke, tilfaller tingen 
selskapet. 
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10. Tabell for aldersfradrag og andre 
spesielle oppgjørsregler 

Gjenstand Antall år 
uten alders-
fradrag 

Alders-
fradrag 
i % 

Maks 
fradrag 

Integrerte hvitevarer, kjøle- 
og fryserom 

3 år 10 % 80 % 

Varmtvannsbeholder og 
pumper 

5 år 10 % 100 % 

Varmepumpe luft-luft eller 
luft-vann 

5 år 10 % 80 % 

Varmepumpe jord-luft eller 
jord-vann 

5 år 5 % 80 % 

Annen innretning for 
oppvarming/kjøling inklusiv 
fyringskjel 

10 år 10 % 100 % 

Utvendig boblebad/jacuzzi 
og lignende badeinnretning 

5 år 5 % 80 % 

Andre elektriske eller 
motoriserte 
maskiner/apparater 

5 år 5 % 80 % 

Utvendige ledninger og 
bunnledning av annet 
materiale enn plast 

20 år 5 % 100 % 

Tanker og kummer 20 år 5 % 100 % 
Parabolantenne 3 år 10 % 80 % 
Hvite- og brunevarer 5 år 10 % 80 % 
Mobiltelefon og datautstyr 1 år 20 % 80 % 
Foto-/videokamera med 
utstyr 

3 år 10 % 80 % 

Elektrisk 
husholdningsmaskin/apparat 

5 år 10 % 80 % 

Motorisert og elektrisk 
verktøy 

3 år 10 % 80 % 

Møbler 3 år 10 % 80 % 
Klær og sko (unntatt bunad 
og pels) 

1 år 20 % 80 % 

Sykkel 3 år 10 % 80 % 
Golfutstyr 3 år 10 % 80 % 
Ski og annet sportsutstyr 3 år 10 % 80 % 
CD, DVD og liknende media 
for lyd og bilde 

Erstattes med nytt eller kr 100 per stk 
 

Bøker Pocketbøker erstattes med kr 50 per 
stk og innbundne bøker med kr 100 
per stk 
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1. Forsikringen omfatter 

1.1 Utgifter til rettsbehandling 
Selskapet dekker nødvendige utgifter til advokat, rettshjelpere, retten, 
sakkyndige og vitner, når sikrede er part i tvist i den egenskap som er 
angitt i forsikringsbeviset. 
 
Med tvist forstås at et krav er fremsatt og bestridt, helt eller delvis, 
muntlig eller skiftlig. Vedvarende taushet vil kunne anses som tvist. En 
sak som består av flere individuelle tvistegrunnlag, og som kan fremmes i 
samme sak for domstolene, regnes som en tvist. 
 
I vurderingen av hva som er rimelige og nødvendige utgifter, er 
Tvisteloven § 10-5 og kapittel 20, regler for god advokatskikk og 
Advokatforeningens salærveiledning, retningsgivende. 
 
Utgifter til rettsmegling, inkludert forberedelser til slik megling, dekkes 
med inntil kr 7 500. Utgifter til voldgiftsdommere dekkes ikke. 
 
Tvisten må ha oppstått mens forsikringen var i kraft. 
 
Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten dekkes bare når 
utgiftene på forhånd er godkjent av selskapet. 
Utgifter til vitner dekkes bare ved hovedforhandling og bevisopptak. 
Idømte saksomkostninger dekkes ikke. Rettsgebyr i ankeinstans dekkes 
heller ikke. Bestemmelsen om anke gjelder også ved bruk av andre 
rettsmidler. Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel dekkes 
slike saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er 
søkegod. 
 
Rettshjelputgifter for juridiske personer som selskaper, dødsbo, 
borettslag, andelslag, stiftelser o.l., dekkes ikke - herunder tvist hvor 
nevnte juridiske personer representerer sikrede. 

1.2 Saksomkostninger ved forlik 
Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller etter 
at sikrede ved dom har blitt tilkjent saksomkostninger, må sikrede på 
forhånd ha godkjennelse fra selskapet dersom det skal avtales i forliket at 
hver av partene skal bære sine egne omkostninger. 
 
Uten slik godkjennelse fra selskapet går tilkjente saksomkostninger i 
dommen eller i forliket til fratrekk i erstatningen. 

1.3 Hvilke domstoler tvisten må høre inn under 
Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler (jf Domstolloven § 
1). Dersom saken føres for særdomstol, jf Domstolloven § 2, men kunne 
vært ført for de alminnelige domstoler, dekkes likevel rettshjelpsutgifter. 

2. Forsikringen omfatter ikke 

a) Tvist som har sammenheng med, eller sitt utspring i, sikredes yrke 
eller erverv. 

b) Tvist som har sammenheng med, eller sitt utspring i, separasjon, 
skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, krav om 
omstøtelse, underholdsbidrag, bodeling, oppløsing av det 
økonomiske fellesskap etablert av samboende og oppløsing av 
husstandsfellesskap, samt skiftesaker. 

c) Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er 
ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs eller 
akkordforhandling dersom sikrede er konkurs- eller 
akkordskyldner.  

d) Straffesak, ærekrenkelsessak og erstatningskrav i slike saker når 
sikrede er mistenkt, siktet eller saksøkt. 

e) Tvist om erstatning etter Skadeserstatningsloven §§ 3-3, 3-5 og 
3-6. 

f) Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel dekkes 
utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt 
utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under 
forvaltningsbehandlingen unntatt fra dekning. 

g) Tvist mot selskapet som skyldes avslag eller avkortning i 
forbindelse med svik, grov uaktsomhet eller overtredelse av 
sikkerhetsforskrift. 

h) Tvist som alene hører inn under namsmyndighetene (jf 
Tvangsloven. § 2-1), bortsett fra tvist i husleieforhold som knytter 
seg til den forsikrede faste eiendommen. 

i) Tvist om advokatsalær eller utgifter til sakkyndige. 
j) Tvist i saker om personskader etter bilansvarsloven, før det fra 

kjøretøyets trafikkforsikringsselskap foreligger skriftlig avslag om 
å dekke sikredes nødvendige og rimelige utgifter til juridisk 
bistand før saksanlegg. 
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1. Forsikringen omfatter ikke 

1.1 Avtale og garanti 
Ansvar når ansvaret alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti. 

1.2 Erstatning og bøter 
Ansvar etter skadeserstatningsloven §§ 3-5 og 3-6 eller for bøter, 
gebyrer og lignende. 

1.3 Forsett 
Ansvar for skade som sikrede har voldt forsettelig, jf. 
forsikringsavtaleloven 
§§ 4-9 og 13-8. 

1.4 Yrke og erverv 
Ansvar under utøvelse av yrkes- eller ervervsvirksomhet. 

1.5 Forurensing, støy og liknende 
Ansvar for forurensing, støy, larm, støv eller lukt dersom årsaken ikke er 
plutselig og uforutsett. 

1.6 Familie 
Ansvar overfor nærmeste familie. Som nærmeste familie regnes 
ektefelle/samboer. I tillegg regnes egne og ektefelles/samboers barn, 
barnebarn, foreldre, besteforeldre, søsken, svigerbarn, svoger og 
svigerinne som nærmeste familie. 

1.7 Sprengning og graving 
Ansvar for skade på ting som er oppstått ved sprengning og 
gravingsarbeid. 

1.8 Hussopp 
Ansvar for skade på ting ved hussopp eller på grunn av langsom 
inntregning av fuktighet. 

1.9 Smittsom sykdom 
Ansvar ved overføring av smittsom sykdom. 

1.10 Ting som eies i felleskap 
Ansvar for skade på sikredes andel av ting som eies i fellesskap. Det er 
eierforholdet på skadetidspunktet som legges til grunn. 

1.11 Ting som tilhører andre 
Ansvar for skade på ting, herunder fast eiendom og dyr, som eies av 
andre og som sikrede eller noen på dennes vegne har for bruk, leie, lån, 
leasing, flytting, transport eller oppbevaring. 

1.12 Fast eiendom (Gjelder ikke ved hus-eller fritidshusforsikring) 
Ansvar som eier av fast eiendom. 

1.13 Motorvogn og annet (Gjelder ikke ved traktor-
/arbeidsmaskinsforsikring) 

Ansvar som eier, fører eller bruker av motorvogn, arbeidsmaskin med 
eget fremdriftsmaskineri (unntatt små selvgående arbeidsmaskiner til 
bruk i egen hage), luftfartøy (herunder også modellfly og droner o.l.), 
seilbrett, trav-/eller galopphest. 

1.14 Båt og annet (Gjelder ikke ved fritidsbåtforsikring) 
Ansvar som eier, fører eller bruker av båt, vannjet eller vannscooter. 

1.15 Styremedlem 
Ansvar som følge av styreverv. 

2. Sikredes plikter ved skade 

Sikrede plikter å: 
a) gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige 

og som selskapet trenger for å vurdere ansvar og utbetale 
erstatning. 

b) utføre undersøkelser som selskapet finner nødvendig for å avklare 
om skaden eller tapet dekkes. 

c) delta i møter, forhandlinger og til domstolsbehandling. 
 
Uten samtykke fra selskapet må ikke sikrede påta seg erstatningsplikt 
eller forhandle om erstatningskrav. Uten slikt samtykke plikter ikke 
selskapet å betale erstatning. 

3. Selskapets plikter ved skade 

Når erstatningskrav er omfattet av forsikringen og kravet overstiger 
egenandelen, påtar selskapet seg å: 
a) utrede om erstatningsansvar foreligger. 
b) forhandle med skadelidte. 
c) betale erstatning når erstatningsansvar foreligger. 
d) dekke de nødvendige kostnader ved avgjørelse av 

erstatningsspørsmålet, selv om forsikringssummen overstiges. 
e) stilles krav om erstatning mot selskapet, skal selskapet varsle 

sikrede uten ugrunnet opphold og holde sikrede underrettet om 
den videre behandling. Selskapets innrømmelser overfor 
skadelidte binder ikke sikrede.  
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4. Behandling av erstatningsansvar 
og fordeling av saksomkostninger 

a) Omfattes bare deler av kravet av forsikringen, fordeles kostnadene 
etter partenes økonomiske interesse i saken. 

b) Er selskapet villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til 
disposisjon, dekkes ikke omkostninger som senere påløper. 

c) Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til 
skadelidte. 
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De generelle vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de 
spesielle vilkår eller i forsikringsbeviset. 

1. Forsikringsavtaleloven og lovvalg 

For forsikringsavtalen gjelder Forsikringsavtaleloven av 16.06.1989, nr. 
69, heretter omtalt som FAL. 
 
Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen så lenge dette ikke er i 
strid med lov av 27. november 1992 nr. 111 om lovvalg i forsikring, eller 
annet er avtalt. 

2. Særlige begrensninger i 
selskapets erstatningsplikt 

Selskapet svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som 
direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med: 
a) Jordskjelv eller vulkanske utbrudd. 
b) Krig eller krigslignende handlinger, opprør eller lignende 

forstyrrelser av den offentlige orden. 
c) Atomskade – uansett årsak - fra atomsubstans 

atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling, kjernebrennstoff, 
radioaktiv stråling/avfall, bruk av raketter eller farlig spredning av 
biologiske eller kjemiske substanser. Radioaktiv, giftig, eksplosiv 
eller annen farlig egenskap ved kjerneladede sprenglegemer. 
Unntaket omfatter ikke bruk av radioisotoper som angitt i 
atomenergivirksomhetsloven av 12. mai 1972 nr. 28 § 1 c, og som 
er lovlig benyttet i samsvar med lov om strålevern og bruk av 
stråling av 12. mai 2000 nr. 36. 

d) Terrorhandling. 
Selskapets maksimale ansvar som følge av terrorhandlinger er 
begrenset til kr 500 millioner per hendelse og 1 milliard per 
kalenderår. Sumbegrensningen gjelder totalt for alle person- og 
tingforsikringer og samlet for alle kunder i selskapet.  
 
Med terrorhandling forstås en rettsstridig, skadevoldende handling 
rettet mot allmennheten, herunder en voldshandling - og som 
fremstår å være utført i den hensikt å utøve innflytelse på politiske, 
religiøse eller andre ideologiske organer eller for å fremkalle frykt. 
Selskapet svarer ikke for tap eller skade som følge av farlig 
spredning av biologiske eller kjemiske substanser eller bruk av 
raketter.  
 
Med hendelse menes alle skader som rammer selskapet, Codans 
morselskap, datterselskap eller filialer sine forsikringstakere i 
Norden innen for et tidsrom av 48 timer.  
Overstiges grensen for selskapets maksimale ansvar, vil den 
enkelte sikredes erstatningssum bli forholdsmessig redusert.  

Personskader som følge av en terrorhandling som også er omfattet 
av et av de forhold som er særskilt unntatt i punkt 2.b og/eller 2.c 
dekkes ikke i noe tilfelle. 

3. Skjønn 

Er det adgang til å kreve skjønn i henhold til forsikringsvilkårene gjelder 
følgende bestemmelser om fremgangsmåten: 
a) Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene 

velger en skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker det, kan han 
velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting – ved avbruddstap 
for bestemte spørsmål.  

b) Har den ene av partene skriftlig underrettet den andre om sitt valg, 
plikter denne innen en uke etter at han har mottatt underretningen 
å gi meddelelse om hvem han velger. For skjønnet velger de to 
skjønnsmenn en oppmann.  

c) Hvis noen av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor 
partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor 
forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av partene å velge 
skjønnsmann, oppnevnes denne på hans vegne av Tingsretten i 
den rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke 
enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte. 

d) Skjønnsmennene kan innhente de opplysninger og foreta de 
undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi sitt 
skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. De to skjønnsmenn 
foretar verdsettelsen – besvarer spørsmålene ved avbruddstap – 
uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles 
oppmannen, som etter de samme regler avgir sitt skjønn over de 
punkter som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen 
tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. 
Erstatningen skal dog ikke ligge utenfor de grenser som de to 
skjønnsmenns ansettelser vil medføre. 

e) Partene betaler hver sin skjønnsmann, honorar til oppmann og 
mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med 
en halvdel hver. Skjønnets verdsettelse er bindende for begge 
parter. 

4. Renter av erstatningsbeløp 

Sikrede har krav på renter i overensstemmelse med FAL §§ 8-4 eller  
18-4. 
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5. Følgene av svik 

Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, taper enhver rett etter 
forsikringsavtalen og etter andre forsikringsavtaler med selskapet i 
anledning ved samme hendelse og selskapet kan si opp enhver 
forsikringsavtale, jf. FAL, §§ 4-2, 4-3, 8-1 eller §§ 13-2, 13-3, 18-1. 

6. Oppsigelse 

6.1 Forsikringstakerens rett til oppsigelse 
Forsikringstakeren kan si opp forsikringen: 
a) I forsikringstiden dersom forsikringsbehovet faller bort eller det 

foreligger andre særlige grunner. 
b) For flytting av forsikringen til annet selskap, jf. FAL §§ 3-6 første 

ledd eller 12-3 annet ledd. Forsikringstaker skal varsle selskapet 
med en frist på minst én måned. Ved flytting skal det i varselet 
opplyses om hvilket selskap forsikringen flyttes til og om 
tidspunktet for flyttingen, se FAL §§ 3-6 eller 12-3. 

6.2 Selskapets rett til oppsigelse 
Selskapet kan si opp en løpende forsikring: 
a) Hvis det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen 

tilknyttet forsikringsavtalen, med 14 dagers varsel, se FAL §§ 4-3, 
12.4 eller 13-3. 

b) Hvis det foreligger svik i forbindelse med opplysninger om risikoen 
tilknyttet forsikringsavtalen med øyeblikkelig virkning, se FAL §§ 
4-3, 13-3 og 18-1. 

c) Hvis det foreligger svik ved skadeoppgjøret, med en ukes varsel, 
se FAL §§ 8-1 eller 18-1. 

d) Hvis forsikrede eller sikrede forsettlig eller grovt uaktsomt har 
medvirket til skaden eller ikke har overholdt sikkerhetsforskriftene, 
eller skadeforløpet viser stort avvik fra det normale, med to 
måneders varsel jf FAL §§ 3-7 eller 12-4. 

e) Hvis forsikringstakeren de siste 12 månedene har hatt tre skader 
eller flere under hans eller hennes kundeforhold med selskapet, 
med to måneders varsel, se FAL §§ 3-7 eller 12-4. I tilfeller av svik 
kan selskapet i tillegg til oppsigelse av den gjeldende 
forsikringsavtalen også si opp enhver annen forsikringsavtale 
tilhørende samme kundeforhold, med tilsvarende 
oppsigelsesfrister som angitt i punktene ovenfor, se FAL §§ 3-7, 
8-1 eller 12-4. 

f) Hvis forsikringstakeren ikke overholder angitte betalingsfrister vil 
forsikringsavtalen opphøre i sin helhet og selskapet vil ikke gi 
erstatning for skader som oppstår etter varslet opphørsdato. 
Selskapet vil i tillegg beregne premie for den tiden forsikringen har 
vært i kraft. 

7. Premieberegning når 
forsikringen opphører i 
forsikringsperioden 

7.1 Hovedregel for tilbakebetaling 
 Hvis forsikringen opphører i forsikringstiden, har forsikringstaker krav på 
å få tilbakebetalt premie. Premien som skal godskrives 
forsikringstakeren, skal utgjøre en forholdsmessig andel av premien som 
den gjenstående forsikringstiden utgjør i antall hele måneder i forhold til 
den samlede forsikringstiden, jf FAL §§ 3-9 eller 12-5. 

7.2 Særskilte tilbakebetalingsregler  
For produkter som fremkommer av tabellen gjelder andre regler for 
tilbakebetaling fordi risikoen varierer med årstidene. Oppgjøret skjer i 
henhold til den prosentvise fordelingen av risiko som fremgår av tabellen. 
Det er kun innbetalt beløp knyttet til gjenstående hele måneder som 
betales tilbake. 
 

Måned Moped/motorsykkel Snøscooter Fritidsbåt 

Januar 2 % 12 % 4 % 

Februar 2 % 18 % 4 % 

Mars 3 % 22 % 5 % 

April 6 % 22 % 6 % 

Mai 14 % 8 % 9 % 

Juni 16 % 2 % 13 % 

Juli 16 % 2 % 17 % 

August 16 % 2 % 15 % 

September 14 % 2 % 11 % 

Oktober 6 % 2 % 7 % 

November 3 % 2 % 5 % 

Desember 2 % 6 % 4 % 

8. Kontantklausul 

Når det er bestemt i avtalen at premien skal betales før avtalen begynner 
å løpe, svarer selskapet ikke for skader som inntreffer før betaling er 
skjedd. Jf FAL §§ 5-1 eller 14-1. 
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9. Varighet for forsikringsavtalen og 
fornyelse 

9.1 Når forsikringen begynner å gjelde 
 Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtale er akseptert av partene eller 
fra en senere avtalt dato kl 00.00. Forsikringen gjelder til kl 24.00 siste 
dato i avtaleperioden. Tilsvarende gjelder for senere fornyelser. Det er en 
forutsetning at premien skal være betalt innen den tid som framgår av 
betalingsvarselet. 

9.2 Fornyelse av forsikringen 
Forsikringer som gjelder for ett år eller mer fornyes automatisk med ett år 
ved utløpet av forsikringstiden. Dette gjelder ikke hvis det er utrykkelig 
avtalt at forsikringen skal opphøre ved utløpet av forsikringstiden eller 
forsikringstakeren eller selskapet varsler om at forsikringen ikke skal 
fornyes. Se FAL §§ 3-2 og 12-7. 
 
Et slikt varsel må komme selskapet i hende innen forsikringstidens utløp. 
For selskapet er oppsigelsesfristen to måneder før utløpet av 
forsikringstiden. Se FAL § 3-5. 
 
Forsikringsvilkår og premie kan endres og blir gjeldende fra 
fornyelsesdag. Se FAL § 3-3. 

10. Grov uaktsomhet og forsett 

Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom forsikrede eller sikrede 
forsettlig eller grovt uaktsomt har medvirket til skaden eller økt skadens 
omfang. Se FAL § 4-9. 

11. Melding om inntruffet skade 

Skade skal meldes til selskapet uten ugrunnet opphold i samsvar med 
FAL § 4-10. Skademeldingen skal inneholde sikredes fødselsnummer. 
Trafikkuhell med personskader, andre uhell med personskader, samt 
brann, tyveri og hærverkskader skal snarest mulig meldes til politi. 

12. Meldeplikt og foreldelse av krav 

Sikrede mister retten til erstatning hvis kravet ikke er meldt til selskapet 
innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner 
det, se FAL § 8-5, 1. ledd. Øvrige foreldelsesfrister, se FAL § 18-6.  
 
Avslår selskapet kravet om erstatning helt eller delvis, mister sikrede 
retten til erstatning hvis ikke sak er anlagt eller nemndbehandling er krevd 
innen seks måneder etter at han eller hun fikk skriftlig melding om 
avslaget. Se FAL §§ 8-5, 18-5 og 20-1. 

13. Eierskifte 

For forsikringsavtaler for en gjenstand, for eksempel bil, hus, båt og 
lignende, gjelder forsikringen ved eierskifte inntil en ny eier har kjøpt 
forsikring for gjenstanden, men ikke lenger enn 14 dager etter at 
eierskiftet fant sted. 

14. Lovlig interesse 

Forsikringsavtalen omfatter kun lovlig interesse som kan verdsettes i 
penger. 

15. Vinningsforbud 

Forsikringen skal ikke føre til vinning, men skal bare erstatte det tap som 
virkelig er lidt innenfor rammen av forsikringsavtalen. 
Forsikringssummen er ikke bevis for tingens eller interessens verdi. 

16. Verneting 

Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med mindre 
det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller det er 
gjort annen avtale. 

17. Valuta 

Premiebeløp, forsikringssummer, erstatningsbeløp m.v. som springer ut 
av forsikringsavtalen, regnes i norske kroner (NOK) dersom ikke annet 
fremgår av vilkår eller forsikringsbevis. Forsikringen begynner og slutter 
kl. 00.00. 

18. Garanti for  
forsikringsforpliktelsen 

Codan Forsikring NUF er norsk filial av Codan Forsikring A/S, Gammel 
Kongevej 60, 1790 København V, Danmark. Som norsk filial er Codan 
Forsikring NUF medlem av den norske garantiordningen for 
skadeforsikring. Skadeforsikringsselskapenes garantiordning skal bidra 
til å sikre utbetaling av krav som følger av avtale om direkte 
skadeforsikring, til sikrede og skadet tredjemann. Dekningen under 
garantiordningen fremgår av Forskrift om garantiordning for 
skadeforsikring av 22.12.2006 nr. 1617, jf særlig §§ 1-1 og 1-2. 
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19. Informasjon om behandling av 
personopplysninger  

Codan Forsikring registrerer og lagrer nødvendige personopplysninger i 
våre kunderegistre. Formålet er å identifisere deg som kunde og oppfylle 
forsikringsavtalen.  
 
Codan har konsesjon for behandling av personopplysninger for 
kundeinformasjon, fakturering og gjennomføring av forsikringsavtaler og 
behandler disse i overensstemmelse med Personopplysningsloven og 
Forsikringsvirksomhetsloven. Enhver som ber om det har rett til 
informasjon om behandling av personopplysninger som vedrører seg 
selv.  
 
Ønsker du å vite mer om Codans behandling av personopplysninger vil 
du finne dette på www.codanforsikring.no eller ved å henvende deg 
skriftlig til: Codan Forsikring, PB 523 Skøyen, 0214 Oslo. 
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