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1. Generelt om forsikringen  
 

1.1 Innledende 
bestemmelser  

Forsikringsavtalen med Nemi Forsikring AS, heretter kalt Selskapet, 
består av: 

 Forsikringsbeviset.  

 Dette vilkåret – INNBO 902-02. 

 Generelle vilkår Privatforsikring. 

 Andre bestemmelser gitt i, eller med hjemmel i lov eller forskrift. 

 Særskilt nevnes:  
- LOV-1989-06-16-69 om forsikringsavtaler (heretter kalt FAL). 
- LOV-2005-06-10-44 om forsikringsvirksomhet.  

 
Teksten i Forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Produktvilkåret 
gjelder foran Generelle vilkår Skadeforsikring. Forsikringsbeviset, 
forsikringsavtalen og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som 
kan fravikes.  

Hvilke dekninger som er omfattet fremgår av forsikringsbeviset.  

Forsikringen gjelder for sikrede som privatperson. 

Standard innbo-/løsøreforsikring omfatter ikke dekning for privat person i 
egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson som 
driver næringsvirksomhet eller annen form for yrkesutøvelse. 

 

 
1.2 Hvem forsikringen 

gjelder til fordel for 
Forsikringen gjelder for: 

 En som er nevnt i Forsikringsbeviset. 

 Ektefelle/registrert partner etter lov om partnerskap. 

 Samboer med felles adresse i Folkeregisteret.   

 Andre medlemmer av den sikredes faste husstand. 

 Barn som grunnet utdanning, førstegangstjeneste eller lignende bor 
midlertidig utenfor hjemmet. 

 Egne barn under 20 år som bor utenfor hjemmet, så fremt de ikke har 
meldt adresseendring til Folkeregisteret.   

 
Medlemmer av et bokollektiv regnes ikke som en fast husstand.  
 
Forsikringen omfatter også løsøre som eies av andre, og som sikrede ved lov 
eller skriftlig avtale har overtatt risikoen for og har plikt til å forsikre. 

 
 

1.3 Hvor forsikringen 
gjelder 

a. På forsikringsstedet 
Forsikringen gjelder på det sted som er nevnt i Forsikringsbeviset 
(forsikringsstedet). 
 

b. Utenfor forsikringsstedet: 
Forsikringen gjelder innenfor Norden: 

 For ting, penger og verdipapirer som midlertidig, men ikke lenger enn 3 
år, er utenfor forsikringsstedet. 

 For ting som skal selges. 

 På nytt bosted etter flytting, men ikke lenger enn 3 måneder. 
 
c. Spesielle gyldighetsområder: 

 Ansvarsforsikringen gjelder i Norden. 

 Rettshjelpsforsikringen gjelder i Norden. 

 Naturskadeforsikringen gjelder i Norge. 

 Yrkesskadeforsikringen gjelder der lov om yrkesskadeforsikring 
bestemmer. 
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1.4 Når forsikringen 

gjelder  
Forsikringen trer i kraft på avtalt tidspunkt. Ved kjøp trer forsikringen i kraft 
tidligst når kjøperen overtar den økonomiske risiko.  

 
Forsikringen opphører ved eierskifte. Likevel gjelder forsikringen som var i kraft 
på overtagelsestidspunktet 14 dager til fordel for ny eier, men dette gjelder ikke 
hvor den nye eier har tegnet forsikring. 

 

 
1.5 Hva forsikringen 

omfatter 
Innenfor den forsikringssum som fremgår av forsikringsbeviset, dekkes 
innbo og løsøre med inntil kr 500.000,- pr enkeltgjenstand, herunder:  

 Penger og verdipapirer med til sammen inntil kr 15 000,-.  

 Hobbyveksthus med inntil kr 25 000,-.  

 Yrkesløsøre og varer oppbevart på forsikringsstedet dekkes med inntil kr 
50 000,-.  

 Løst tilbehør og løse deler til privat motorkjøretøy med til sammen inntil kr 
15 000,-.  

 Gressklipper, snø- og jordfreser e.l. som ikke kan kjøres fortere enn 10 
km/t og med totalvekt inntil 750 kg.   

 Vare-/båttilhenger til person-/varebil med inntil kr 15 000,-.  

 Fritidsbåt med lengde til og med 14 fot og påhengsmotor til og med 10 HK 
oppbevart på forsikringsstedet med til sammen inntil kr 15 000,-.  

 Kano, kajakk, seilbrett, hangglider og paraglider.  

 Sykkel og tilhenger til sykkel med inntil kr 6 000,- ved tyveri. 
Beløpsgrensen gjelder ikke når sykkelen er oppbevart inne i boligen på 
forsikringsstedet. Eller ved brann.  

 Barnevogn med inntil kr 10 000,- ved tyveri. 

 Bygningsmessig tilleggsinnredning bekostet av sikrede når innredningen 
ikke lenger kan utnyttes fordi leieforholdet opphører som følge av skade, 
eller fordi innredningen ikke blir utbedret som ledd i utbedring av 
bygningsskaden. Erstatningen er begrenset til kr 50 000,-. 

 Gjenstander anskaffet i utlandet og som ikke er deklarert ved innførsel til 
Norge, omfattes samlet med inntil gjeldende beløp for tollfri innførsel. Pr. 
15.09.2016 er dette kr 6 000,-.  

 
 
Følgende gjenstander er ikke omfattet av forsikringen: 

 Motorkjøretøy. 

 Løse gjenstander til motorkjøretøy med samlet verdi ut over 
15.000.  

 Fastmontert tilbehør til motorkjøretøy 

 Dekk og felger til motorkjøretøy  
 
 
Utover forsikringssummen for innbo og løsøre omfattes også: 

 Rydding og bortkjøring. 
Utgifter til rydding og bortkjøring av verdiløse rester etter skade på 
forsikrede ting. 

 Merutgifter ved opphold utenfor bolig.  

 Nødvendige merutgifter til opphold utenfor den faste bopel ifølge 
Folkeregisteret, når denne er ubeboelig som følge av dekningsmessig 
skade. Dekningen gjelder også for student som har tegnet forsikring på 
studiestedet. Ekstrautgifter utover en uke skal avtales med Selskapet på 
forhånd. Erstatningen er begrenset til kr 100 000,-. 

 Flyttings- og lagringsutgifter ved nødvendig flytting etter skade. 

 Rekonstruksjon av arkiver, datafiler m.m. Utgifter til nødvendig 
rekonstruksjon av manuskripter, yrkestegninger og -beregninger, arkiver, 
fotografier, film, videogrammer, samt data og dataprogrammer. 
Erstatningen er begrenset med til sammen kr 10 000,-. Forsikringen 
omfatter ikke utgifter til reise og opphold i forbindelse med 
rekonstruksjonen. 

 



 

5 

 

 
1.6 Hvilke skader er 

omfattet  

 
Forsikringen gjelder fysisk skade på ting forårsaket ved: 
 
a. Brann 
Skader som erstattes: 

 Brann, dvs. ild som er kommet løs. 

 Plutselig nedsoting. 

 Eksplosjon. 
 

Skader som ikke erstattes: 

 Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann.  
 

b. Lynnedslag og elektrisk fenomen 
Forsikringen gjelder for skade ved lynnedslag og elektrisk fenomen. Med 
elektrisk fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og overspenning, også 
som følge av lyn og tordenvær. 
 
c. Vann og annen væske 
Skader som erstattes:  

 Plutselig utstrømning av vann eller annen væske fra bygnings rørledning 
med tilknyttet utstyr – og fra akvarium eller vannseng - ved brudd, lekkasje 
eller oversvømmelse. 

 Vann som plutselig trenger inn i bygning fra terreng, gjennom grunnen eller 
gjennom avløpssystemet når det fører til synlig frittstående vann over 
laveste gulv. Vann i oppforet gulvkonstruksjon regnes ikke som 
frittstående.  

 Vann som trenger gjennom utett yttertak, med inntil kr 25 000,-.  

 Utstrømming av pulver eller væske fra brannslokningsapparat.  
 
Skader som ikke erstattes:  

 Skade som skyldes at vann, nedbør eller annen væske trenger inn i 
bygning på annen måte enn angitt over.  

 Skade ved vanlig bruk, søl eller kondens. 

 Skade ved oversvømmelse fra gulvsluk, gjennom utett gulv eller 
oppforinger rundt sluk.  

 Skade ved sopp, råte eller insekter. 
 
d. Bruddskade på bygningsglass og sanitærporselen i bolig  
Skader som erstattes:  

 Bruddskade på glass i vinduer og dører, annet bygningsglass, 
sanitærporselen og emaljerte servanter i leid/sameiet bolig eller 
borettslagsleilighet, hvis dette ikke er dekket under bygningens forsikring. 
 

Skader som ikke erstattes:  

 Skade som alene består i riper og avskallinger, uansett årsak.  

 Skade som består i at innfatningen for isolerglass er utett uansett 
årsak/punktering.  

 Skade på veksthus. 
 
e. Naturskade  
Skader som erstattes:  

 Naturulykke i henhold til eget vilkår om naturskade. 

 Naturulykke som rammer antenner og markiser alene når:  
o Antennen er ferdig montert og fastskrudd/boltet fast til bygning eller 

fundament på bakken. 
o Markisen er ferdig montert og fastskrudd/boltet fast til bygning.  

 
f. Vind svakere enn storm  
Skader som erstattes: 

 Skade som direkte skyldes vind svakere enn storm.  
 
Skader som ikke erstattes:  

 Vindskade på båt, veksthus, hageanlegg, antenner, skilt, markiser og 
lignende.  

 Skade som skyldes at nedbør trenger inn i bygning dersom det ikke også 
samtidig oppstår fysisk skade på bygningen som skyldes vinden.  
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g. Snøtyngde og takras  
Skader som erstattes:  

 Skade som skyldes snøtyngde, snøpress, eller ras på eller fra tak.  
 

h. Tyveri og skadeverk  
Skader som erstattes:  

 Tyveri av innbo og løsøre i bygning. 
Unntatt er: 
o Tyveri i fellesrom og fellesgarasje, dette gjelder også når gjenstanden 

oppbevares i låst skap eller lignende.  
o Tyveri og skadeverk fra andre rom på byggeplass og anleggsplass 

enn rom for beboelse.  
o Tyveri og skadeverk i bygning som er åpen for alle, for eksempel 

forretning, ventehall, restaurant, offentlige lokaler eller lignende.  

 Skadeverk på innbo og løsøre i forbindelse med innbrudd. 

 Bygningsskade ved innbrudd erstattes med inntil kr 20 000,-, hvis dette 
ikke er dekket under bygningens forsikring. 

 Tyveri og skadeverk fra bod med adgang fra felles kjeller, loft, garasje og 
annet fellesareal erstattes med inntil kr 30 000,-.  

 Tyveri av barnevogn dekkes med inntil kr 10 000,-. 

 Sykkel og tilhenger til sykkel dekkes med inntil kr 6 000,-.  

 Tyveri og hærverk ved tyveri fra privatboligs uteareal som ikke er 
fellesareal dekkes med inntil kr 20 000,-. For tyveri av sykkel, se punktet 
over. Penger og verdipapirer er unntatt.  

 Tyveri av personlige eiendeler - ikke penger og verdipapirer - fra 
oppbevaringsenhet på sikredes arbeidsplass dekkes med inntil kr 5 000,-. 

 Tyveri av løsøre og yrkesløsøre fra bil, båt og påmontert låsbar 
bagasjeboks. CD/DVD-er og lignende media for lyd og bilde erstattes med 
til sammen inntil kr 1 500,-. Den samlede erstatning er begrenset til kr 
10 000,-.  
 

Unntatt fra dekning i bil, båt, og påmontert bagasjeboks er: Mobiltelefon, 
penger, verdipapirer, smykker og armbåndsur.    

 
Skade forårsaket av husstandsmedlem, leieboer eller dennes husstand 
erstattes ikke. 
 
i. Ran og overfall  
Skader som erstattes:  

 Ran og overfall.  

 Napping av veske som sikrede bærer på seg dekkes med inntil  
kr 20 000,-.  
 

j. Temperaturendring i fryser/kjøleskap  
Skader som erstattes:  

 Skade på matvarer som følge av utilsiktet temperaturendring.  

 Skade på fryser/kjøleskap som følge av erstatningsmessig skade på 
matvarer.  

 
Skaden må straks meldes til Selskapet og skadde gjenstander skal holdes 
tilgjengelig for besiktigelse.  
 
k. Skade om bord på fartøy eller installasjon til havs  
Skader som erstattes:  

 For sikrede som har fartøyet eller installasjonen som arbeidsplass 
erstattes skade på personlige eiendeler ved forlis, havari og ved tyveri.  

 
Det gjøres fradrag for det beløp som sikrede har krav på fra arbeidsgiver ifølge 
lov eller overenskomst.  
 
Erstatningen er begrenset til kr 20 000,-. 
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1.7 Erstatningsoppgjør Ved skadeoppgjør kan Selskapet forhandle med forsikringstakeren og utbetale 

erstatning til ham med bindende virkning for medforsikrede, med mindre 
Selskapet har fått skriftlig meddelelse om den medforsikredes interesse etter 
at skaden inntraff, men før oppgjør finner sted. 
 
Forsikringsavtalelovens § 6-1 er fraveket. I stedet gjelder bestemmelsene 
nedenfor.  
 
Oppgjørsmåter 
Erstatningsgrunnlaget fastsettes til hva det vil koste å: 

 Reparere/utbedre skaden, eller 

 Gjenanskaffe 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. 
 
Ved kontantoppgjør kan ikke erstatningen overstige det beløp Selskapet skulle 
ha betalt for reparasjon eller gjenanskaffelse. 

Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn verdien før skaden, 
fratrukket gjenverdi etter skaden. Når gjenstanden erstattes gjøres det fradrag 
for verdiøkning, fordi brukt gjenstand erstattes med en ny. Det gjøres fradrag 
for alder, bruk og nedsatt anvendelighet i forhold til gjenstandens sannsynlige 
brukstid. 
 
Ved reparasjon eller gjenanskaffelse har Selskapet rett til å bestemme hvilken 
leverandør eller reparatør som skal benyttes. 
 

 
1.8 Forsikringssum  Innbo og løsøre erstattes inntil den forsikringssum som fremgår av 

Forsikringsbeviset.  
 
Innbo og løsøre anskaffet etter siste hovedforfall omfattes likevel også av 
forsikringen, selv om avtalt forsikringssum overskrides.  
 
For poster i vilkåret med angitt sum, erstattes skaden inntil de angitte summer. 
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1.9  Erstatningsberegning 

 
Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn verdien før skaden, 
fratrukket gjenverdi etter skaden. Når gjenstanden erstattes gjøres det fradrag 
for verdiøkning fordi en brukt gjenstand erstattes med en ny. Det gjøres 
fradrag for alder, bruk og nedsatt anvendelighet i forhold til gjenstandens 
sannsynlige brukstid.  

a. Ved gjenanskaffelse eller reparasjon 
Erstatningen beregnes på grunnlag av utgiftene til: 

 Reparasjon til samme, eller i det vesentlige samme stand som umiddelbart 
før skaden inntraff, beregnet etter prisene på skadedagen, eller 

 Gjenanskaffelse av tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende ting, 
beregnet etter prisene på skadedagen, gjenanskaffelsesprisen. 
 

Utrangert innbo og løsøre som ikke lenger er i bruk, erstattes etter sin 
omsetningsverdi som brukt. 
 
b. Aldersfradrag for gjenstander som var nye ved anskaffelse 
Ved gjenanskaffelse gjøres det fradrag for verdiøkning ved at brukte ting blir 
erstattet med nye.  
 

 Klær og skotøy 
For klær og skotøy gjøres det fradrag på 10% for hvert påbegynt år fra 
klærne er 1 år, høyst 80%. 
 

 Elektriske innretninger/apparater 
For elektrisk innretning, maskin eller apparat gjøres det fradrag på 
grunnlag av de totale kostnader med 10% for hvert påbegynt år fra utstyret 
er 5 år. Ved ulik alder på skadde deler legges den eldste delens alder til 
grunn. 
 

 Datautstyr og mobiltelefon 
For mobiltelefon, PC og annet datautstyr gjøres det fradrag i erstatningen 
med 20% for hvert påbegynt år fra gjenstanden er 1 år, høyst 80%. Ved 
ulik alder på skadde deler legges den eldste delens alder til grunn. 
 

 Sykkel 
Erstatningen settes til nypris for tilsvarende sykkel med 20% fradrag for 
hvert påbegynte år fra det året sykkelen er 5 år, maksimum 80%. 
 

 Smykker og lignende 
For følgende gjenstander settes erstatningen til nypris for tilsvarende ting: 
o Perler 
o Edelstener 
o Smykker  
o Andre gjenstander av edelt metall. 

 

 Samleobjekter 
 For følgende gjenstander settes erstatningen til markedspris: 
o Antikviteter 
o Kunstverk  
o Samt ting med samlerinteresse, som mynt-, seddel-, frimerkesamlinger 

og lignende. 
 

Er det boet, eller arvinger, som skal ha erstatningen, beregnes erstatningen 
etter gjenanskaffelsesprisen for tilsvarende eller i det alt vesentlig tilsvarende, 
brukt gjenstand. 
 
Gjenstandens alder beregnes fra og med året etter det første bruksåret. Det 
første bruksåret tar slutt når kalenderåret løper ut, uavhengig av når på året 
gjenstanden ble tatt i bruk. 
 
For gjenstander som i liten grad slites eller forringes gjelder:  
Det beregnes ikke fradrag dersom tingens verdi på skadetidspunktet var 75% 
eller mer av nyverdi. Denne verdien baseres ikke på erstatningsberegningen 
etter de foregående avsnitt i dette punktet, men ut fra tingens:  
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o Alder 
o Slitasje  
o Sannsynlige brukstid  
o Nedsatt anvendelighet 

 
c. Verdivurdering av gjenstander som ikke var nye ved anskaffelse 
Gjenstand anskaffet brukt ved arv, gave eller kjøp, erstattes med 
gjenanskaffelsesprisen for tilsvarende eller i det alt vesentlig tilsvarende, brukt 
gjenstand. 
 
d. Prisstigning, merutgifter 

 Prisstigning regnes fra skadedagen til reparasjon, gjenanskaffelse har 
skjedd eller normalt kunne ha skjedd. I den samlede erstatning for 
prisstigning blir det gjort fradrag for opptjente renter.  
 

 Ved beregning av merutgifter ved opphold utenfor den faste bolig skal det 
tas hensyn til omkostninger som sikrede ville ha hatt uten skade og som 
han har etter skade. Til fradrag kommer enhver form for erstatning for 
husleietap, også fra andre forsikringsselskaper, samt innsparte utgifter. 

 
e. Skjønn 
Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, avgjøres ved skjønn hvis 
sikrede eller Selskapet krever det. Bestemmelsene om skjønn i Generelle 
vilkår legges til grunn. 
 
f. Forhold til konkursbo, nye eiere og lignende 
Overfor konkursbo, leasingselskap, utleiefirma o.l. er Selskapets ansvar 
begrenset til det laveste av følgende beløp: 

 Nedgangen i tingens omsetningsverdi som følge av skaden, og 

 Vedkommende sin økonomiske interesse i tingen på skadetidspunktet. 
 

Ved konkurs gjelder bestemmelsene ovenfor uten hensyn til om konkursen ble 
åpnet før eller etter at skaden inntraff. 
 
g. Eiendomsretten til skadde ting og til ting som kommer til rette 
Dersom sikrede har fått utbetalt erstatning for skade på en gjenstand, er det 
ikke Selskapets ansvar å overta gjenstanden. Selskapet har likevel rett til å 
overta den skadde gjenstanden. 
 
Kommer ting til rette etter at erstatning er betalt, har den sikrede rett til å 
beholde tingen mot å betale erstatningen tilbake. Vil ikke den sikrede det, 
tilfaller tingen Selskapet. 
 

 
1.10 Egenandeler Egenandelen er kr 4 000,-, hvis ikke annet fremgår av vilkår eller 

forsikringsbevis. 
 
Spesielle egenandeler: 

 Ved naturskade gjelder den egenandel som til enhver tid er fastsatt av 
departementet i henhold til Lov om naturskadeforsikring. For tiden er 
denne kr 8 000,-. 

 Ved tyveri av sykkel er egenandelen kr 2 000,- dersom sykkelen er 
innmeldt i et sykkelregister godkjent av Finansnæringens 
Hovedorganisasjon. 

 Ved innbrudd reduseres egenandelen med kr 4 000,- hvis alarm med 
varsling til vaktselskap var i drift på skadetidspunktet. 
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1.11 Skademelding og krav 
til dokumentasjon 

Plikt til å melde skade 
Skade skal meldes til Selskapet uten ugrunnet opphold. Selskapet kan kreve 
at skademelding skal inneholde sikredes fødselsnummer (11 siffer). 
 
Krav til dokumentasjon 
Sikrede plikter å dokumentere/sannsynliggjøre at forsikringstilfellet er inntruffet. 
Videre plikter sikrede å dokumentere de enkelte postene i kravet herunder 
hvordan tingene er anskaffet.   
 
Melding til politiet 
Følgende skader skal meldes til politiet: 

 Brann 

 Tyveri  

 Skadeverk 

 Overfall, ran og veskenapping. 
 
Ved tyveri av sykkel skal rammenummer oppgis.  
 
Selskapet kan kreve at også andre skader skal meldes til politiet. 
 

 
 

2. Sykkelforsikring (Tilleggsdekning, må fremgå av forsikringsbeviset for å være 
omfattet) 

 
2.1 Hvem forsikringen 

gjelder for  

 
Forsikringen gjelder for: 

 Den som er nevnt i Forsikringsbeviset. 

 Ektefelle/registrert partner etter lov om partnerskap.  

 Samboer med felles adresse i Folkeregisteret.   

 Andre medlemmer av den sikredes faste husstand. 
 

Medlemmer av et bokollektiv regnes ikke som en fast husstand. 
 

 
2.2 Hvor forsikringen 

gjelder  

 
Forsikringen gjelder i Europa. 

 
2.3 Hva forsikringen 

omfatter   

 
Forsikringen omfatter sykkel med fastmontert utstyr. 

 
2.4 Hvilke skader 

forsikringen gjelder for 
Tyveri: 
Dersom sykkelen er låst og oppbevart i låst rom i bygning (ikke fellesrom) eller 
i bygning med adgangskontroll, dekkes tyveri inntil forsikringssummen. 
 
Samlet erstatning ved tyveri av låst sykkel fra annet sted enn nevnt ovenfor, er 
høyst kr 15 000,-. 
 

 
2.5 Egenandel 

 
Sikredes egenandel er kr 2 000,- ved hvert skadetilfelle. 
 

 
2.6 Sikkerhetsforskrifter  Sykkel skal være låst og nøkkel skal oppbevares utilgjengelig for 

uvedkommende.  
 
Sykkel skal være innmeldt i et sykkelregister godkjent av Finansnæringens 
Hovedorganisasjon. 
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3. Uflaksforsikring (Tilleggsdekning, må fremgå av forsikringsbeviset for å være 
omfattet) 

 
3.1 Hvem forsikringen 

gjelder for  
Forsikringen gjelder for: 

 Den som er nevnt i Forsikringsbeviset. 

 Ektefelle/registrert partner etter lov om partnerskap.  

 Samboer med felles adresse i Folkeregisteret.   

 Andre medlemmer av den sikredes faste husstand. 
 

Medlemmer av et bokollektiv regnes ikke som en fast husstand. 
 

 
3.2 Hvor forsikringen 

gjelder  

 
Forsikringen gjelder i Norden. 

 
3.3 Hva forsikringen 

omfatter   

 
Forsikringen omfatter innbo og løsøre. 

 
3.4 Hvilke skader 

forsikringen gjelder for 
Løsørekasko  
Skader som erstattes:  

 Annen fysisk skade på de forsikrede gjenstander enn de som er nevnt i 
vilkårets pkt. 1.6. Årsaken til skaden må være tilfeldig og plutselig. 

 
Unntakene og begrensningene som er nevnt i vilkårets pkt. 1.6, gjelder 
også for dette punktet. For enkeltgjenstander og samlinger er erstatningen 
begrenset til kr 50 000,- hvis skaden ikke er oppstått i bolig.  

 
Unntatt:  

 Skade som skyldes tingens egne mangler, feil eller svakheter, også 
dersom dette skyldes slitasje, bruk eller alder.  

 Tap av eller skade på gjenstander som er mistet eller gjenglemt.  

 Skade på/tap av  
o Dyr. Likevel erstattes skade på innhold i akvarium som følge av 

bruddskade på akvarieglasset.  
o Drone, hangglider, fallskjerm, dykkerutstyr, modellfly.  
o Båt/påhengsmotor, motorvogn, tilhenger og utstyr til motorvogn. 
o Hobbyveksthus med vekster.  
o Frimerker, mynter, penger og verdipapirer. 
o Yrkesløsøre og varer. 
o Utleiet løsøre.  
o Utgifter til rekonstruksjon. 

 Skade på sykkel, rideutstyr, alpinutstyr og golfutstyr. 

 Skade ved flytting (for hva som dekkes under flytting, se eget avsnitt). 
 
Flytteforsikring  
Forsikringen omfatter flytting til ny bolig innenfor Norden og dekker tilfeldige og 
plutselige skader som oppstår på det forsikrede innbo og løsøre under. 

 Transport.  

 Ut- og innbæring mellom bolig og bil.   
 
For enkeltgjenstander og samlinger er erstatningen begrenset til kr 50 000,-.  
 
Unntatt:  

 Skade eller tyveri i forbindelse med flytting utført av transport-/flyttebyrå 
(firma), idrettslag, forening og lignende.  

 Skade på båt/påhengsmotor, tilhenger og hobbyveksthus, penger, 
verdipapirer, piano eller flygel.  

 Skade på, eller tap av, dyr eller planter. 
 

 
3.5 Forsikringssum  

 
Forsikringssummen er kr 100 000,- pr skadetilfelle. 
 

 
3.6 Egenandel 

 
Egenandelen er kr 4 000,-. 
 



 

12 

 

 
4. Ansvarsforsikring  

 
4.1 Hvem forsikringen 

gjelder for 
Forsikringen gjelder for: 

 Den som er nevnt i Forsikringsbeviset.  

 Ektefelle/registrert partner etter lov om partnerskap.   

 Samboer med felles adresse i Folkeregisteret.    

 Andre medlemmer av den sikredes faste husstand.  

 Barn som grunnet utdanning, førstegangstjeneste eller lignende bor 
midlertidig utenfor hjemmet.  

 Egne barn under 20 år som bor utenfor hjemmet, så fremt de ikke har 
meldt adresseendring til Folkeregisteret.    

 
Medlemmer av et bokollektiv regnes ikke som en fast husstand. 
 

 
4.2 Hvor forsikringen 

gjelder  

 
Ansvarsforsikringen gjelder i Norden. 

 
4.3 Hva forsikringen 

omfatter 
Rettslig erstatningsansvar 
Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for skade som 
sikrede har voldt i egenskap av privatperson. 
 
Med skade forstås personskade eller tingskade: 

 Personskade anses inntruffet når en person skades, påføres sykdom eller 
dør.  

 Tingskade anses inntruffet når løsøre (herunder dyr) eller fast eiendom 
skades eller går tapt på annen måte, eller når elektronisk lagret 
informasjon forvanskes eller går tapt på annen måte.  

 
Økonomisk tap som følge av en dekningsmessig skade regnes som del av 
denne, også når den dekningsmessige skaden ikke overstiger egenandelen.  
 
Skaden må være konstatert av sikrede eller av skadelidte i løpet av 
forsikringstiden. Skaden blir å henføre til den forsikring som gjaldt da skaden 
først ble konstatert. Alle skader som skyldes samme begivenhet regnes som 
ett skadetilfelle og henføres til det tidspunkt da første skade ble konstatert. 
 

 
4.4 Hva forsikringen ikke 

omfatter  
Hvis ikke annet er avtalt, omfatter forsikringen ikke ansvar: 
a. Som sikrede har påtatt seg å bære og som går ut over alminnelige 

rettsregler, det vil si ethvert ansvar som alene bygger på garanti, kontrakt, 
løfte, tilsagn eller annen avtale inngått før eller etter at skaden er 
konstatert. 

b. For skade på ting som sikrede har til leie, lån, bruk eller oppbevaring. 
c. For ærekrenkelser eller oppreisning, herunder etter Lov av 13. juni 1969 

nr. 26 om skadeserstatning, §§ 3-5 og 3-6, eller for bøter o.l. 
d. Overfor medlemmer av sikredes familie. Til familie regnes sikredes:  

 Foreldre.   

 Barn.   

 Søsken og deres ektefeller.   

 Ektefelle eller samboer med felles adresse i Folkeregisteret. 
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e. Overfor virksomhet som drives eller disponeres av sikrede, eller hvor 

sikrede eller sikredes familie har vesentlig eierinteresse. 
f. Som eier, fører eller bruker av: 

 Motorkjøretøy, eller arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri. 
Likevel dekkes rettslig erstatningsansvar ved skade forvoldt av eier, 
fører, eller bruker av arbeidsmaskin/kjøretøy som ikke kan kjøres 
fortere enn 10 km/t med totalvekt inntil 750 kg. 

 Seilbåt eller motordrevet fartøy. 

 Luftfartøy (hangglider og paraglider uten motor regnes i denne 
sammenheng ikke som luftfartøy). 

 Registrert trav- eller galopphest. 
g. For tingskade oppstått ved gravings-, piggings-, sprengnings, peilings- og 

rivingsarbeid. Som sprengning regnes også bruk av ekspanderende 
masse. 

h. For foreldres objektive ansvar for barns skadeforvoldelse etter Lov av 13. 
juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning, § 1-2 nr. 2. 

i. Under utøvelse av styreverv, yrkes- eller ervervsvirksomhet,  
j. Som eier av fast eiendom. 
k. For skade som er voldt ved forsettlig handling eller unnlatelse, og følger av 

slik skade. 
l. For forurensning av luft, vann eller grunn, eller skade som følge herav, 

med mindre årsaken til forurensningen er plutselig og uforutsett. Som 
forurensning regnes også støv, støy, larm, lukt, lys og bestråling, se eget 
punkt vedr. sikkerhetsforskrifter og følger av ikke å overholde disse. 

m. Ved overføring av smittsom sykdom mellom mennesker, uavhengig av på 
hvilken måte smitten finner sted. 

n. For tingskade ved sopp og råte eller på grunn av langsom inntrenging av 
fuktighet. 

 

 
4.5 Forsikringssum 

 
Selskapets samlede erstatningsplikt er begrenset til kr 3 000.000,- ved hvert 
skadetilfelle. 
 

 
4.6 Egenandel  

 
Sikredes egenandel er kr 4 000,- ved hvert skadetilfelle. 
 

 
4.7 Sikredes plikter ved 

skade 
Skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal meldes til Selskapet uten 
ugrunnet opphold.  
 
Når erstatningskrav er reist mot sikrede eller mot Selskapet, plikter sikrede: 

 Omgående å gi Selskapet alle opplysninger av betydning for sakens 
behandling.  

 På egen bekostning å utføre de undersøkelser og utredninger som 
Selskapet finner nødvendig.  

 Møte ved forhandlinger eller rettergang. 
 
Hvis sikrede uten Selskapets samtykke innrømmer erstatningsplikt eller 
forhandler om erstatningskrav, er dette ikke bindende for Selskapet. 
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4.8 Selskapet plikter ved 

skade/ Behandling av 
erstatningskrav 

a. Når et erstatningskrav som omfattes av forsikringen overstiger 
egenandelen, plikter Selskapet å: 

 Utrede om erstatningsansvar foreligger. 

 Forhandle med kravstilleren. 

 Om nødvendig prosedere saken for domstolene. 
 

b. Selskapet betaler sine egne omkostninger ved avgjørelse av 
erstatningsspørsmålet selv om forsikringssummen derved overskrides. 
Hvis erstatningskravet og/eller grunnlaget for dette dels omfattes av 
forsikringen og dels faller utenfor, fordeles omkostningene etter partenes 
økonomiske interesse i saken. Er Selskapet villig til å forlike saken eller 
stille forsikringssummen til disposisjon, erstattes ikke omkostninger som 
senere påløper utover det som er fastsatt under rettshjelpsforsikring. 
 

c. Selskapet betaler den del av erstatningen som overstiger egenandelen. 
Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte. 

 

 
 

5. Superforsikring (Tilleggsdekning, må fremgå av forsikringsbeviset for å være 
omfattet) 

 
5.1 Hvem forsikringen 

gjelder for 
Forsikringen gjelder for: 

 Den som er nevnt i Forsikringsbeviset. 

 Ektefelle/registrert partner etter lov om partnerskap.  

 Samboer med felles adresse i Folkeregisteret.   

 Andre medlemmer av den sikredes faste husstand. 
 

Medlemmer av et bokollektiv regnes ikke som en fast husstand. 
 

 
5.2 Hvor forsikringen 

gjelder  

 
Forsikringen gjelder i Norden. 

 
5.3 Hva forsikringen 

omfatter 

 
Forsikringen omfatter innbo og løsøre. 

 
5.4 Løsørekasko Løsørekasko  

Skader som erstattes:  

 Annen fysisk skade på de forsikrede gjenstander enn de som er nevnt i 
vilkårets pkt. 1.6. Årsaken til skaden må være tilfeldig og plutselig. 

 
Unntakene og begrensningene som er nevnt vilkårets pkt. 1.6, gjelder 
også for dette punktet. Forsikringssummen er kr 100 000,- pr skadetilfelle. 
For enkeltgjenstander og samlinger er erstatningen begrenset til kr 
50 000,- hvis skaden ikke er oppstått i bolig. 
 

Unntatt:  

 Skade som skyldes tingens egne mangler, feil eller svakheter, også 
dersom dette skyldes slitasje, bruk eller alder.  

 Tap av eller skade på gjenstander som er mistet eller gjenglemt.  

 Skade på/tap av  
o Dyr. Likevel erstattes skade på innhold i akvarium som følge av 

bruddskade på akvarieglasset.  
o Båt/påhengsmotor, motorvogn, tilhenger og utstyr til motorvogn. 
o Drone, hangglider, fallskjerm, dykkerutstyr, modellfly. 
o Hobbyveksthus med vekster.  
o Frimerker, mynter, penger og verdipapirer. 
o Yrkesløsøre og varer. 
o Utleiet løsøre.  
o Utgifter til rekonstruksjon. 

 Skade på sykkel, rideutstyr, alpinutstyr og golfutsyr. 

 Skade ved flytting, se punkt om Flytteforsikring.  



 

15 

 

 
5.5 Utvidelse av 

beløpsgrense 

 
Sumbegrensninger i punkt 1.5 har følgende utvidelser:  

 Penger og verdipapirer med til sammen inntil kr 20 000,-.  

 Hobbyveksthus med inntil kr 50 000,-.  

 Yrkesløsøre og varer oppbevart på forsikringsstedet dekkes med inntil kr 
100 000,-.  

 Vare-/båttilhenger til person-/varebil med inntil kr 20 000,-.  

 Fritidsbåt med lengde til og med 14 fot og påhengsmotor til og med 10 HK 
oppbevart på forsikringsstedet med til sammen inntil kr 20 000,-.  

 Sykkel med inntil kr 15 000,- ved tyveri. Beløpsgrensen gjelder ikke når 
sykkelen er oppbevart inne i boligen på forsikringsstedet. Eller ved brann. 

 Napping av veske som sikrede bærer på seg dekkes med inntil  
kr 30 000,-. 
 

 
5.6 Flytteforsikring  

 
Flytteforsikring  
Forsikringen omfatter flytting til ny bolig innenfor Norden og dekker tilfeldige og 
plutselige skader som oppstår på det forsikrede innbo og løsøre under 

 Transport.  

 Ut- og innbæring mellom bolig og bil.   
 
Forsikringssummen er kr 100 000,- pr skadetilfelle. For enkeltgjenstander og 
samlinger er erstatningen begrenset til kr 50 000,-.  
 
Unntatt:  

 Skade eller tyveri i forbindelse med flytting utført av transport-/flyttebyrå 
(firma), idrettslag, forening og lignende.  

 Skade på båt/påhengsmotor, tilhenger og hobbyveksthus, penger, 
verdipapirer, piano eller flygel.  
Skade på, eller tap av, dyr eller planter. 
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5.7 Id-tyverisikring 

 
Id-tyverisikring 
Med id-tyveri menes situasjoner der en tredjemann, uten ditt samtykke, 
benytter seg av dine personopplysninger og/eller identifikasjonsbevis med den 
hensikt å begå økonomisk svindel eller annen kriminell handling. Det kan for 
eksempel være å kjøpe varer på kredit, åpne en bankkonto, søke om 
kredittkort, lån eller registrere telefonabonnement i ditt navn. Enhver handling, 
eller flere gjentatte sammenhengende handlinger, som oppstår som følge av 
ett id-tyveri er å betrakte som én id-tyverihendelse. Med identifikasjonsbevis 
forstås enhver legitimasjon som er egnet til å identifisere deg, for eksempel 
personnummer, pass, sertifikat, signatur etc. 
 
Forsikringen omfatter: 

 Telefonassistanse 24 timer i døgnet hvor du kan få rådgivning og hjelp 
med å forebygge, oppdage og begrense konsekvensene av id-tyveri.  

 Juridisk assistanse inntil kr 50 000,- pr id-tyverihendelse. 
Utgiftene skal dekke:  

o Rimelig og nødvendig juridisk assistanse før en tvist har oppstått for å 
slette eventuelle uberettigede betalingskrav og/eller 
betalingsanmerkninger som er en direkte følge av id-tyveriet.  

o Juridisk assistanse, og timerater utover 1 200,- eks mva., skal 
godkjennes på forhånd. 
  

Rettshjelp dekkes inntil kr 1 000 000,- når sikrede er part i en tvist mot 
angivelige kreditorer som følge av id-tyveri i henhold til vilkår for rettshjelp. 
 
Så snart et id-tyveri er oppdaget skal du:  

 Melde fra til selskapet og fremskaffe relevante opplysninger og 
dokumenter. 

 Politianmelde forholdet og fremvise bekreftelse på mottatt anmeldelse. 

 Underrette betalingskortutstedere, banker og andre det er relevant å 
underrette om det aktuelle id-tyveriet.  

 
Tjenesten håndteres av Affinion International AS (Affinion), Kjørbokollen 30, 
1337 Sandvika. Telefonnummer 02341.  Affinion innhenter og iverksetter tiltak 
på dine vegne forutsatt at du signerer og sender inn en fullmakt.  
 
Unntatt: 

 Id-tyveri knyttet til sikredes yrke eller næringsvirksomhet.  

 Id-tyveri som har oppstått som følge av brudd på vilkår til banker, 
kortutstedere og andre institusjoner. 

 Id-tyveri som har oppstått som følge av straffbare og/eller grovt 
uaktsomme handlinger begått av deg, din husholdning eller nærmeste 
familie.  

 Økonomiske tap, annet enn kostnader forbundet med juridisk assistanse.  

 Skader oppstått utenfor avtaleperioden.  

 Ulempe av ikke økonomisk art, slik det fremgår av Straffeloven §202 punkt 
b. 

 Situasjoner der bevisets stilling er slik at det ikke er mulig å få kreditor til å 
slette et betalingskrav som følge av id-tyveri.  
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5.8 Nettrydding (Web 

Clean up) 

 
Nettrydding (web clean up) 
Web Clean up gir deg rådgivning og hjelp med å rydde opp i uønsket og 
krenkende innhold på nettet som er publisert uten ditt samtykke.    
 
Forsikringen omfatter: 

 Hjelp til å fjerne uønsket og krenkende innhold fra nettet.  

 Hjelp til å lukke falske profiler opprettet i sikredes navn.  
 
Eksempler på hva Selskapet kan bistå med: 

 Uønskede og/eller krenkende bilder og videoer. 

 Krenkende kommentarer og trusler.  

 Mobbing og annet sjikanerende materiale.  

 Personlig informasjon og kontaktopplysninger.  

 Falske profiler på sosiale nettverk.  

 Ta tilbake kontroll over hackede kontoer på sosiale medier og 
epostkontoer.  

 
Det er en forutsetning at innholdet er i strid med gjeldende retningslinjer for de 
aktuelle nettstedene, og/eller at det er av en karakter som er i strid med 
gjeldende norsk lov. Det er også en forutsetning at størstedelen av materiale 
er på enten norsk, dansk, svensk eller engelsk. 
 
Tjenesten håndteres av Affinion International AS (Affinion), Kjørbokollen 30, 
1337 Sandvika. Telefonnummer 02341.   
 
Ønsker du at Affinion skal overta saken og kontakte aktuelle eiere av 
nettsteder med forespørsel om å fjerne uønsket og/eller krenkende 
informasjon/bilder og personlig informasjon som omhandler deg, forutsettes 
det at du sender URL-adresser til det aktuelle material samt sender inn en 
fullmakt.  

 
Hva omfattes ikke: 

 Kostnader til utbedring av virusrammet pc.  

 Endringer i innstillinger på kundens brukerkonti i forlengelse av 
forebyggende rådgivning.  

 Sletting av materiale som er utilgjengelig, for eksempel materiale på 
lukkede grupper på sosiale medier. 

 
Generelt:  
Affinion kan ikke garantere at innholdet som ønskes fjernet ikke er publisert 
andre steder på nettet enn det/de sted(er) du har informert om. Dette kan 
eksempelvis være på PCer eller andre nettsteder.  
 
Videre kan Affinion ikke garantere at Affinion vil være i stand til å fjerne det 
innhold som du ønsker fjernet. I noen tilfeller kan det være vanskelig å få 
fjernet innhold fra nettsteder som ikke svarer på henvendelser om å fjerne 
materiale fra deres sider.  
 
Det kan også være tilfeller hvor henvendelsen gjelder utenlandske nettsteder 
som ikke omfattes av norsk lovgivning, og hvor det vil være vanskeligere å få 
gjennomslag for at materiale skal fjernes. Hvis Affinion ikke er i stand til å få 
fjernet det aktuelle materiale, vil dette fremgå av et avsluttende notat som 
sendes deg.   
 

 
5.9 Egenandeler  

 
Id-tyverisikring: Ingen egenandel. 
Nettrydding: Ingen egenandel.  
Flytteforsikring: Egenandelen er kr 4 000,-. 
Løsørekasko: Egenandelen er kr 4 000,-. 
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6. Sanering av veggedyr og kakerlakker (Tilleggsdekning, må fremgå av 
forsikringsbeviset for å være omfattet) 

 
6.1 Hvem forsikringen 

gjelder for 
Forsikringen gjelder for: 

 Den som er nevnt i Forsikringsbeviset. 

 Ektefelle/registrert partner etter lov om partnerskap.  

 Samboer med felles adresse i Folkeregisteret.   

 Andre medlemmer av den sikredes faste husstand. 
 

Medlemmer av et bokollektiv regnes ikke som en fast husstand. 
 

 
6.2 Hvor forsikringen 

gjelder  

 
Forsikringen gjelder på forsikringsstedets adresse i Norge. 
 

 
6.3 Hva forsikringen 

omfatter 

 
Forsikringen omfatter innbo og løsøre. 

 
6.4 Bekjempelse av 

veggedyr og kakerlakk 

 
Forsikringen omfatter:  

 Kostnader med bekjempelse av veggedyr og kakerlakk på sikredes faste 
bosted i Norge.  

 
Samlet erstatning er maksimalt kr 50 000,-. 
 
Unntatt:  

 Skade/skjemmende utseende på innbo/løsøre. 

 Bekjempelse av aktivitet som har startet sin utvikling før forsikringsavtalen 
begynte å løpe.  

 Bekjempelse av aktivitet etter at forsikringen er opphørt.  
 

Forsikringen leveres av Norsk Hussopp Forsikring. Skade meldes dit på:  
Telefon 22 28 31 50. 
Epost: skade@husoppen.no 
Nettside: www.hussoppen.no 
 
Bekjempelsestiltak rekvireres av Norsk Hussopp Forsikring.  
 

 
6.5 Egenandel 

 
Egenandelen er kr 2 000,-. 
 

  

mailto:skade@husoppen.no
http://www.hussoppen.no/
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7. Rettshjelpsforsikring 
 

7.1 Hvem forsikringen 
gjelder for 

Forsikringen gjelder for: 

 Den som er nevnt i Forsikringsbeviset.  

 Ektefelle/registrert partner etter lov om partnerskap.   

 Samboer med felles adresse i Folkeregisteret.    

 Andre medlemmer av den sikredes faste husstand.  

 Barn som grunnet utdanning, førstegangstjeneste eller lignende bor 
midlertidig utenfor hjemmet. 

 Egne barn under 20 år som bor utenfor hjemmet, så fremt de ikke har 
meldt adresseendring til Folkeregisteret. 
 

Medlemmer av et bokollektiv regnes ikke som en fast husstand. 
 

 
7.2 Hvor forsikringen 

gjelder  

 
Rettshjelpsforsikringen gjelder i Norden. 

 
7.3 Hva er forsikret  

Når sikrede er part i tvist i egenskap av privatperson, dekkes rimelige og 
nødvendige utgifter til: 

 Advokat 

 Retten 

 Sakkyndige som er oppnevnt av retten eller på forhånd godkjent av 
Selskapet 

 Vitner ved hovedforhandlinger og bevisopptak 
 

 
7.4 Domstoler 

 
Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler. 
 

 
7.5 Virkefelt i tid  Tvisten må ha oppstått mens forsikringen var i kraft. Med tvist forstås at et krav 

er fremsatt og bestridt, helt eller delvis - muntlig eller skriftlig. Vedvarende 
taushet hos motpart vil kunne ansees som tvist.  
 
Tvist oppstått før forsikringen trådte i kraft 
Rettshjelputgiftene dekkes ikke dersom sikrede ved forsikringens ikrafttreden 
var kjent med det som senere ble tvistegrunnlag, og forstod eller måtte forstå 
at tvisten kunne oppstå. 
 
Ved tvist med selger i forbindelse med kjøp av ny bolig som sikrede ennå ikke 
har flyttet inn i og tegnet egen forsikring på, dekkes rettshjelpsutgifter dersom 
sikrede har hatt løpende forsikringsforhold i Selskapet for bolig siden 
kjøpstidspunktet. 
 
Tvist etter at forsikringen er falt bort 
Opphører forsikringen fordi behovet faller bort, dekkes likevel tvist når sikrede 
er part i egenskap av selger eller tidligere eier/leietaker. 

Forsikringen dekker likevel ikke sikredes rettshjelpsutgifter der det foreligger 
eierskifteforsikring eller ansvarsforsikring. Rettshjelpsforsikringen kommer 
likevel til anvendelse der det foreligger skriftlig avslag om at tvisten faller 
utenfor eierskifte/ansvarsforsikringens dekningsområde. 
 

 
7.6 Saksomkostninger ved 

forlik  
Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel dekkes slike  
saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod. 
 
Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller ved forlik 
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. 
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7.7 Egenandel 

 
Egenandelen er kr 4 000,- med tillegg av 20% av det overskytende. Det 
trekkes bare en egenandel for hver tvist, selv om det er flere parter på samme 
side. Det samme også om saken består av flere individuelle spørsmål som 
fremmes i flere saksanlegg. 
 

 
7.8 Forsikringssum Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr 100 000,- selv om det 

er flere parter på samme side. Dette gjelder også om partene har 
rettshjelpsforsikring i forskjellige selskap, eller om den/de sikrede har 
rettshjelpdekning under flere forsikringer i ett eller flere selskap. 
 
En tvist er ikke å anse som flere tvister selv om saken består av flere 
individuelle spørsmål som fremmes i flere saksanlegg. 
 
Selskapets ansvar er under enhver omstendighet begrenset til den antatte 
økonomiske verdi av sikredes interesse i saken - tvistesummen - dersom 
utgiftene ikke er godkjent av Selskapet på forhånd. 
 

 
7.9 Utgifter forsikringen 

ikke dekker 
Forsikringen dekker ikke: 
a. Utgifter ved tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv, 

herunder tvist som har sitt utspring i yrkesskade eller yrkessykdom. 
b. Utgifter ved tvist som gjelder annen fast eiendom enn den forsikrede 

eiendom, herunder tvist om fysiske feil og mangler og avtaletvister 
vedrørende eiendom utenfor Norden, som timeshare-leiligheter, 
ferieklubber og lignende. 

c. Utgifter ved tvist som har sammenheng med eller sitt utspring i separasjon, 
skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, krav om omstøtelse 
av gave, underholdsbidrag, bodeling, oppløsning av det økonomiske 
fellesskap etablert av samboende og oppløsning av husstandsfellesskap, 
samt skiftesaker. 

d. Utgifter ved tvist som alene hører inn under namsmyndighetene, bortsett 
fra tvist i husleieforhold som knytter seg til den forsikrede faste eiendom.  

e. Utgifter ved tvist som gjelder inkassosak hvor fordringen er ubestridt, 
gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs- eller akkordforhandling 
dersom sikrede er konkurs- eller akkordskyldner. 

f. Utgifter ved tvist som gjelder: 

 Motorkjøretøy, arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri, inklusive 
tvist om personskade der sikrede er fører eller bruker av motorvognen. 
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. 

 Båt, luftfartøy. (Kano, kajakk og seilbrett anses i denne sammenheng 
ikke som båt. Hangglider og paraglider uten motor anses i denne 
sammenheng ikke som luftfartøy). 

 Registrert trav- eller galopphest. 
g. Utgifter ved tvist som gjelder eller som har sitt utspring i, straffesak, 

førerkortbeslag ærekrenkelsessak eller sak om erstatningsplikt etter 
Skadeerstatningsloven § 3-3 (visse personlige krenkelser m.m.), 
Straffeloven § 229 (legemsbeskadigelse), Skadeerstatningsloven § 3-5 
(oppreisning) og § 3-6 (ærekrenkelse og krenking av privatlivets fred). 

h. Utgifter ved tvist som gjelder ekspropriasjonssak eller skjønnssak hvor 
sikrede søker å erverve rettighet over annen eiendom. 

i. Utgifter i skjønnssak. 
j. Utgifter ved 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. Utlendingssaker er i sin 
helhet unntatt dekningen. 

k. Utgifter ved tvist om advokatsalær eller utgifter til sakkyndige. 
l. Utgifter ved tvist i saker om personskader, før det fra motpart eller 

motpartens forsikringsselskap foreligger skriftlig avslag om å dekke 
sikredes nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand og sak er anlagt 
for domstolene. 
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m. Utgifter pådratt før tvist er oppstått. 
n. Utgifter ved tvist som åpenbart ikke kan vinne frem. 
o. Utgifter ved tvist vedrørende rettshjelpsforsikring. 

 

 
7.10  Sikredes 

informasjonsplikt  
Vil sikrede søke erstatning under rettshjelpdekningen, må Selskapet 
underrettes snarest mulig og senest ett år etter at advokat er engasjert. 
Underretningen skal skje skriftlig.  
 
Meldefristen ved tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak regnes fra det 
tidspunkt hvor den offentlige forvaltningsbehandlingen er fullt ut utnyttet.  
 
Ved tvister som alene hører inn under en særdomstol regnes meldefristen fra 
det tidspunkt hvor saken bringes inn for de alminnelige domstoler. 
 

 
7.11 Sikredes øvrig plikter  Sikrede velger selv en advokat som etter sakens art og sikredes bosted passer 

for oppdraget. 
 
Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig, og bærer selv 
omkostninger forårsaket uten rimelig grunn. 
 

 
6.12 Andre bestemmelser  Etter saksanlegg er Selskapets ansvar begrenset til de utgifter som etter 

rettens skjønn var nødvendig for å få saken gjennomført. 
 
Er det flere parter på samme side med likeartede interesser, kan Selskapet 
kreve at disse benytter samme juridiske og tekniske bistand. 
 
Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som 
kreves dekket under forsikringen.  
 
Ved krav om oppgjør har Selskapet den samme rett som sikrede til å få 
dokumentert hvordan advokaten har beregnet sitt salær. Før endelig oppgjør 
foretas, kan Selskapet kreve dokumentasjon for at egenandel er betalt. 
Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges Den Norske 
Advokatforening. 
 

 
 

8. Yrkesskadeforsikring  
 
8.1 Hva forsikringen 

omfatter 

 
Dersom sikrede (i egenskap av privatperson) betraktes som arbeidsgiver i 
henhold til lov om yrkesskadeforsikring (16. juni 1989 nr. 65, § 2a), står 
Selskapet ansvarlig overfor den skadelidte som er å betrakte som 
arbeidstaker, i henhold til samme lov. 
 

 
8.2 Hva forsikringen ikke 

omfatter  
Yrkesskadeforsikringsloven gjelder ikke for: 

 Ulønnet arbeid eller ulønnete verv som utføres for privatpersoner eller for 
private organisasjoner, foreninger m v.  

 Enkeltstående arbeidsoppdrag som utføres for privatpersoner.  

 Arbeid som utføres for privatpersoner når gjennomsnittlig arbeidstid utgjør 
mindre enn 10 timer pr uke. 
 

 
8.3 Forsikringssum og 

egenandel 

 
For yrkesskadeforsikring er det ingen sumbegrensning eller egenandel. 

 
8.4 Skadeoppgjør 

 
Erstatningen beregnes etter gjeldende Forskrifter om standardisert erstatning 
etter lov av 16. juni 1989 nr.65 om yrkesskadeforsikring. 
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9. Naturskade 
 

9.1 Hva forsikringen 
omfatter 

 
For naturskade gjelder eget vilkår. Se eget vilkår om naturskade som ligger 
tilgjengelig på https://nemiforsikring.no/vilkår/privat/ 
 

 
 

10. Identifikasjon og endring av risiko 
 

10.1  Identifikasjon 
 
Andre personers handlinger og unnlatelser (identifikasjonsregler).  
Dersom sikredes rett til erstatning bortfaller helt eller delvis som følge av 
sikredes handlinger eller unnlatelser, får dette samme virkning også ved 
tilsvarende handlinger eller unnlatelser gjort av sikredes ektefelle som bor 
sammen med sikrede, eller fra personer som sikrede lever sammen med i et 
fast etablert forhold (jf. FAL § 4-11). 
 

 
10.2  Endring av risiko  

Sikkerhetstiltak nevnt i Forsikringsbeviset skal være gjennomført og holdt ved 
like. Dersom det har skjedd en endring som betinger høyere premie, kan 
erstatningen bli forholdsmessig nedsatt (jf. FAL § 4-7). 
 
Flytting til annet forsikringssted må meldes til Selskapet innen utløpet av 
forsikringens avtaleperiode. Dersom slik melding ikke er gitt, kan erstatningen 
bli forholdsmessig nedsatt. 

  

 
 

11. Sikkerhetsforskrifter 
 

11.1 Følger av ikke å 
overholde 
sikkerhetsforskrifter 

Sikkerhetsforskrifter er aktsomhetsregler som er fastsatt for å forebygge og 
begrense skade. 
 
Forsikringen er overtatt på betingelse av at de fastsatte sikkerhetsforskrifter til 
enhver tid blir overholdt. Har sikrede forsømt å overholde 
sikkerhetsforskriftene, eller påse at de blir overholdt, kan utbetalingen under 
forsikringen helt eller delvis falle bort, jf. FAL par 4-8. Det samme gjelder for 
ektefelle som sikrede bor sammen med eller person som sikrede lever 
sammen med i et fast etablert forhold (samboer), jf. FAL § 4-11. 
 

 
11.2 Varslings- og 

slokningsutstyr  

Boligen skal ha: 

 Minst en røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på soverom når 
dører er lukket. 

 Husbrannslange eller 6 kg pulverapparat som kan benyttes i alle rom. 
 

 
11.3 Sikring mot 

vannskader  

 

 Sikrede skal sørge for at bygningen er tilstrekkelig oppvarmet eller sørge 
for nedtapping av røranlegg for å unngå frostskader. Ved nedtapping må 
sikrede først kontrollere at stoppekran er tett.  

 Sikrede skal sørge for å ha vaskemaskin/oppvaskmaskin i rom med sluk 
eller ha innebygget stoppeventil.  

 

 
11.4 Tyveri- og 

innbruddssikring 

Gjelder dører, vinduer og åpninger inn til bygningen eller de deler av 
bygningen, inkludert boder, som husstanden disponerer. 
 

 Dører skal være låst, og nøkkel oppbevares utilgjengelig for 
uvedkommende. Vinduer og andre åpninger skal være lukket og forsvarlig 
sikret med haspe eller lignende. Vindu i luftestilling regnes ikke som 
forsvarlig sikret. 

 I andre bygninger enn bolighus skal i tillegg penger, smykker, kamera, pels 
og andre verdigjenstander oppbevares under lås eller være tilsvarende 
sikret. 
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 Sykkel skal være låst, og nøkkel skal oppbevares utilgjengelig for 
uvedkommende. 
 

 
11.5 Tilsyn, oppbevaring og 

kontroll av 
tanker/beholdere med 
brannfarlig væske og 
kjemikalier 

Sikrede skal sørge for at myndighetenes regler for tilsyn, oppbevaring og 
kontroll av tanker herunder beholdere med brannfarlig væske og andre 
kjemikalier følges. 

Følger av ikke å overholde sikkerhetsforskrifter: Hvis sikrede har forsømt å 
overholde sikkerhetsforskrifter eller påse at de blir overholdt, og det fører til 
skade eller større erstatningsansvar enn sikrede ellers ville hatt, kan 
utbetalingen under forsikringen helt eller delvis falle bort, jf. FAL § 4-8. 
 

 
11.6 Utgifter til 

rettsbehandling 

 

 Utgifter til rettsbehandling  
Sikrede skal ved eventuell dekning av utgifter til sakkyndige som ikke er 
oppnevnt av retten, innhente forhåndsgodkjennelse av Selskapet.  
 

 Saksomkostninger ved forlik  

Sikrede skal ved eventuell inngåelse av avtale om saksomkostninger ved 
forlik, innhente forhåndsgodkjennelse av Selskapet. 
 

 

 

 

 

 


