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INNBO 
 
 

Sikkerhetsforskrifter 
Forsikringsforetaket er helt eller delvis uten 
ansvar dersom en sikkerhetsforskrift er 
overtrådt. Hvilke sikkerhetsforskrifter som er 
avtalt, fremgår av forsikringsbevisets del 2. 
 

1 Hvem forsikringen gjelder for 
Forsikringen gjelder for: 
a) Forsikringstaker. 
b) Ektefelle eller samboer med felles 

adresse i Folkeregisteret. 
c) Andre medlemmer av den faste 

husstand. 
d) Barn som bor utenfor hjemmet på 

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

e) Barn som er en del av den faste 
husstand, men er folkeregisteret på 
annen adresse på grunn av delt 
foreldreansvar. 

 
Unntak: 
a) Bokollektiv og leietakere regnes ikke 

som samboer eller medlem av den 
faste husstand. 

b) Innboforsikringen gjelder ikke for 
innehaver av tinglyste, registrerte 
rettigheter i det forsikrede innbo og 
løsøre. Forsikringsavtalelovens § 7-1 
tredje ledd er fraveket. 

 

2 Hvor innboforsikringen 
gjelder 
Forsikringen gjelder på det sted som er 
nevnt i forsikringsbeviset. 
 
Forsikringen gjelder i tillegg innenfor 
Norden: 
a) For ting, kontanter og verdipapirer som 

er midlertidig borte fra forsikringsstedet. 
b) For ting som skal selges. 
c) På nytt bosted etter flytting i 1 måned. 

 

3 Hva som er forsikret 
Innbo og løsøre i hjemmet med sum angitt i 
forsikringsbeviset, herunder: 
a) Egenproduserte varer i uregistrert 

hobby- eller husflidsvirksomhet, med 
inntil kr 50.000. 

b) Yrkesløsøre med inntil kr 50 000. 
c) Løsøre som eies av andre og som 

sikrede ved lov eller skriftlig avtale har 
overtatt risikoen for. 

d) Kontanter og verdipapirer med inntil  
kr 15 000. 

e) Deler og tilbehør til privat motorvogn 
eller fritidsbåt med inntil kr 20 000. 
Dekk og felger dekkes ikke. 

f) Tilhenger til vare- eller personbil på 
forsikringsstedet med inntil kr30 000. 

g) Motorkjøretøy som ikke kan oppnå en 
hastighet over 10 km/t (f.eks. rullestol, 
selvgående gressklipper, snøfreser). 

h) Hobbyveksthus med inntil kr 50 000  
i) Gjenstander ført inn til Norge i strid 

med gjeldende toll- og avgiftsregler 
dekkes ikke 

j) Følgende gjenstander dekkes med 
inntil kr 40 000 på forsikringsstedet  

i Fritidsbåt under 15 fot og med 
påhengsmotor mindre enn  
10 hestekrefter 

k) Enkeltgjenstander og samlinger, inntil 
kr.350.000 pr samling/gjenstand 

l) Bikuber og utstyr til honningproduksjon, 
inntil kr.100 000 

 

  

http://www.lovdata.no/all/tl-19890616-069-008.html#7-1
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4 Hvilke skader, tap og utgifter 
som dekkes 
Skader nevnt i pkt. 4.1, som inntreffer 
plutselig og uforutsett, med unntak av 
skader nevnt i pkt. 4.2, dekkes såfremt 
sikrede: 
a) Har overholdt de sikkerhetsforskrifter 

som gjelder for innboforsikringen. 
b) Har gitt riktige opplysninger om 

risikoen eller endring av risikoen. 
c) Ikke har opptrådt grovt uaktsomt eller 

voldt skaden ved forsett. 
 

4.1 Innboforsikringen dekker 
skader, tap og utgifter ved: 
a) Brann og nedsoting, lynnedslag og 

annet elektrisk fenomen 
 

b) Eksplosjon/sprengning 
 

c) Vann og annen væske 
i. Utilsiktet utstrømning av væske fra 

bygningens rørledning samt fra 
vannseng og akvarium. 

ii. Væske som trenger inn i bygning 
fra spillvanns-, overvanns- eller 
tilførselsledning for vann eller 
fyringsolje. 

iii. Overflatevann som plutselig 
trenger inn i bygning direkte fra 
terreng eller grunn og dette fører til 
vannspeil over laveste gulv. 

iv. Inntrengning av vann gjennom 
åpning eller utetthet oppstått ved 
plutselig og uforutsett 
erstatningsmessig bygningsskade. 

 
d) Tyveri jf. straffeloven § 321. 

i. fra bygning på forsikringsstedet. 
ii. fra privat uteareal på 

forsikringsstedet med inntil  
kr 30 000. 

iii. fra boder i felles kjeller/loftetasje - 
med inntil kr 50 000. 
Begrensningen gjelder ikke ved 
midlertidig lagring etter 

erstatningsmessig skade. 
iv. fra bebodd bolig utenfor 

forsikringsstedet med inntil  
kr 60 000. 

v. fra annen bygning enn bebodd 
bolig utenfor forsikringsstedet med 
inntil kr 30 000. 

vi. fra garderobeskap med inntil  
kr 10 000. 

vii. av barnevogn. 
viii. av sykkel og sykkeltilhenger med 

inntil kr 30 000 per sykkel og 
sykkeltilhenger som ikke er låst 
inne i bygning. Dette hvis annet 
ikke er angitt i forsikringsbeviset. 

 
e) Hærverk ved tyveri eller ulovlig 

inntrenging i forbindelse med tyveri i 
bygningen 
 

f) Ran og overfall jf. straffeloven § 327. 
 

g) Napping av veske som sikrede bærer, 
med inntil kr.30 000 

 
h) Utilsiktet temperaturstigning i fryser 

som forårsaker skade på matvarer, 
samt luktskade på fryser. 

 
i) Sammenbrudd i bygning eller 

bygningsdel som følge av en 
erstatningsmessig bygningsskade. 

 
j) Utstrømming fra 

brannslokkingsapparat. 
 
4.1.1 Etter en erstatningsmessig skade 
dekkes også: 

a) Oppfylling av brannslokkingsapparat. 
b) Utgifter til utrykning etter utløst 

innbruddsalarm. 
c) Utgifter til riving, rydding, bortkjøring og 

deponering av verdiløse rester. 
d) Dokumenterte utgifter til rekonstruksjon 

av notater, tegninger og datalagre, 
inntil kr. 100 000 

e) Påløpt prisstigning i normal 
gjenanskaffelsesperiode. 

http://www.lovdata.no/all/hl-19020522-010.html#257
http://www.lovdata.no/all/hl-19020522-010.html#267
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f) Nødvendige flyttings- og 
lagringsutgifter. 

g) Nødvendige merutgifter til opphold 
utenfor hjemmet når dette er ubeboelig 
som følge av erstatningsmessig skade, 
begrenset til normal reparasjonstid- 
etter avtale med forsikringsforetaket. I 
beregningen gjøres fradrag for 
Husleietap eller markedsleie. 

h) Sikredes tap som leietaker når 
bygningsmessig innredning bekostet 
av sikrede, ikke lenger kan utnyttes 
fordi leieforholdet opphører som følge 
av skade eller innredningen ikke 
utbedres som ledd i bygningsskadens 
utbedring.  

 

4.2 Innboforsikringen dekker ikke 
a) Svimerker og gnistskader som ikke 

skyldes brann. 
b) Skade som skyldes søl eller kondens. 
c) Skade som skyldes sopp, råte, 

bakterier, insekter eller veggedyr, hvis 
ikke annet fremgår av 
forsikringsbeviset.  

d) Gjenstander som er utgiftsført i 
virksomheter som fortsatt er i drift. 

e) Tyveri fra fellesgarasje, fellesrom eller 
rom på bygge-/anleggsplass som ikke 
er beboelsesrom. 

 

4.3 Glass og sanitærporselen 
4.3.1 Hvilke skader som dekkes:  

a) Bruddskade på glass i vinduer og dører 
og annet bygningsglass montert på sin 
faste plass i sikredes bolig. 

b) Bruddskade på sanitærporselen ferdig 
innsatt på sin faste plass i sikredes 
bolig. 

 
4.3.2 Hva som ikke dekkes 

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

b) Skade som består i at innfatningen for 
isolerglass er utett, uansett årsak. 

4.4 Parabolantenne 
4.4.1 Hvilke skader som dekkes 

Plutselig tilfeldig ytre påvirkning etter skade 
på fastmontert parabolantenne. 
 
4.4.2 Hva som ikke dekkes 

Skade som skyldes slitasje, reparasjon, 
rensing, restaurering, feil eller mangler ved 
antennen. 
 

4.5 Invaliditet rullestolbruker 
Forsikringen dekker utgifter inntil kr 250 000 
til nødvendige bygningsmessige 
forandringer for å bedre 
bevegelsesmulighetene i leiligheten dersom 
sikrede: 
a) Som følge av en ulykkesskade blir 

rullestolbruker 
b) Nedkommer med barn som på grunn 

av medfødt fysisk handikap blir 
rullestolbruker. 

 
Invaliditeten må være varig, og utgiftene må 
være påløpt innen 10 år regnet fra ulykken 
eller fødselstidspunktet. Ulykkesskaden eller 
fødselen må ha inntruffet i forsikringstiden.  
 
Summen på kr 250 000 er maksimal 
erstatning også i de tilfellene der sikrede 
har både bygnings- og innboforsikring i 
forsikringsforetaket. 
 

4.6 Yrkesskadeforsikring 
Dersom sikrede i egenskap av privatperson 
kortvarig og tilfeldig er å anse som 
arbeidsgiver iht. yrkesskadeforsikringsloven 
§ 2a, hefter forsikringsforetaket for 
yrkesskade i overensstemmelse med loven 
overfor skadelidte som er å anse som 
arbeidstaker. 
 
Forsikringstaker plikter likevel å tegne 
særskilt yrkesskadeforsikring for 
arbeidshjelp som ikke er tilfeldig og 
kortvarig når disse etter lovens § 2b etter 

http://www.lovdata.no/all/hl-19890616-065.html#2
http://www.lovdata.no/all/hl-19890616-065.html#2
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loven er å betrakte som arbeidstaker. 
 

5 Erstatningsregler 

 
Forsikringsavtalelovens § 6-1 gjelder ikke. I 
stedet gjelder: 
 

5.1 Hvordan erstatningen blir 
beregnet 
Erstatningen settes til hva det vil koste 
forsikringsforetaket å: 
a) Reparere/utbedre skade til samme 

eller vesentlig samme stand, eller 
b) Gjenskaffe tilsvarende - eller i det 

vesentlige tilsvarende - ting etter pris 
på skadedagen. 

 
Forsikringsforetaket bestemmer hvilket av 
disse alternativene som skal benyttes og 
hvilken reparatør/leverandør som velges. 
 
Erstatningen kan ikke settes høyere enn 
erstatningsberegning etter pkt. 5.1.1.  
 

5.1.1 Erstatningsberegning 

a) Innbo og løsøre som ikke er beskrevet 
nærmere under: Erstatningen settes til 
nypris for tilsvarende ting med fradrag 
for verdiforringelse som vurderes på 
grunnlag av sannsynlig brukstid og 
slitasje. Dersom tingens verdi utgjør 
mer enn 75 % av nypris, gjøres det ikke 
fradrag. 

 
b) Innbo og løsøre som er defekt eller ikke 

lenger i bruk, erstattes etter sin 
markedsverdi. 

 
c) Antikviteter, kunstverk, våpen, samt ting 

med samlerinteresse, som mynt-, 
seddel-, frimerkesamlinger og 
lignende. Erstatningen settes til 
markedspris. 

 
d) Smykker og andre gjenstander av edelt 

metall. Erstatningen settes til nypris for 
tilsvarende ting. 

 
e) Gjenstander anskaffet brukt ved arv, 

gave eller kjøp. Erstatningen settes til 
markedspris. 

 
f) Datautstyr: Erstatningen settes til 

markedspris for tilsvarende brukt utstyr. 
 
g) Elektriske husholdningsmaskiner, TV, 

radio og liknende - som er i bruk: 
Erstatningen settes til nypris for 
tilsvarende ting med 10 % fradrag for 
hvert påbegynte år fra det året utstyret 
er 5 år, maksimum 80 %. 

 
h) Sykkel/el-sykkel og ståhjuling: 

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

 
Forsikringsforetaket vil i et hvert skadetilfelle 
vurdere om sikrede kan få kontant 
erstatning. Kontanterstatningen vil være lik 
det beløp som forsikringsforetaket skulle ha 

 

Når skaden har oppstått 
Ved skade skal sikrede snarest melde 
fra til forsikringsforetaket. 
 
Følgende skader skal i tillegg meldes 
politiet: 
• Brann 
• Innbrudd 
• Tyveri 
• Hærverk 
• Ran 
 
Forsikringsforetaket kan kreve at også 
andre skader meldes politiet. 
 
Rett til erstatning kan falle bort dersom 
kravet ikke er meldt til 
forsikringsforetaket innen et år etter at 
sikrede fikk kunnskap om grunnlaget for 
erstatningskravet. 

http://www.lovdata.no/all/tl-19890616-069-007.html#6-1
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betalt for reparasjon/gjenanskaffelse. 
 
Dersom det ikke kan dokumenteres med 
faktura at arbeidspenger er betalt, erstattes 
arbeidspenger med kr 250 per time. Det 
beregnes ikke merverdiavgift av 
arbeidspenger ved kontantoppgjør. 
 
Det som er beskrevet i dette punktet, gjelder 
også dersom en av partene krever skjønn. 
Se for øvrig bestemmelser om skjønn i 
generelle vilkår. 
 

5.2 Egenandel 
Fra erstatningsoppgjøret trekkes den 
egenandelen som er angitt i 
forsikringsbeviset. Egenandelen skal 
fratrekkes før eventuelle øvrige 
erstatningsreduksjoner som har hjemmel i 
lov. 
 
Det trekkes ikke egenandel ved: 
a) Tyveri når FG-godkjent innbruddsalarm 

som varsler alarmsentral/vaktselskap 
eller nabo via telefon etter fast avtale, 
var i bruk på skadetidspunktet. 
 

b) Brudd på innvendig vannledning 
dersom det er installert vannstoppventil 
(med ferdigattest) som sikrer rørsystem 
i hele boligen, og var i bruk på 
skadetidspunktet. 

 
c) Skade som alene rammer 

overspenningsvern/brannalarm/ 
innbruddsalarm. 

 
Egenandelen ved tyveri av låst sykkel 
reduseres med kr 2 000 dersom sykkelen er 
registrert i FG-godkjent sykkelregister.  
 

5.3 Utbetaling av erstatningen 
Erstatning utbetales i takt med 
reparasjonen eller når det foreligger 
oversikt over skaden/ utgiftene. 
 
Sikrede har krav på renter av erstatningen, 
jf. forsikringsavtalelovens § 8-4. 
 

5.4 Ting som kommer til rette 
Forsikringsforetaket har rett til å overta 
gjenstander når det er utbetalt erstatning for 
gjenanskaffelse. 
 

5.5 Identifikasjon mellom sikrede og 
ektefelle/samboer 
Erstatningen kan reduseres eller falle bort 
dersom skaden skyldes handling eller 
unnlatelse fra sikredes - eller sikredes 
ektefelle/samboers - side, jf. 
forsikringsavtalelovens § 4-11. 
 

6 Ansvar 
6.1 Hvem forsikringen gjelder for 
Forsikringen gjelder for: 
a) Forsikringstaker. 
b) Ektefelle eller samboer med felles 

adresse i Folkeregisteret. 
c) Andre medlemmer av den faste 

husstand. 
d) Barn som bor utenfor hjemmet på 

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

 

6.2 Hvor forsikringen gjelder 
Hvis ikke annet er avtalt, gjelder forsikringen 
for skade som inntreffer i Norden når 
sikrede etter gjeldende erstatningsrett er 
erstatningsansvarlig i Norden. 
 
  

http://www.lovdata.no/all/hl-19890616-069.html#8-4
http://www.lovdata.no/all/hl-19890616-069.html#map005


 

Side 8 av 15 

6.3 Ansvar som dekkes 
Skade på person anses inntruffet når en 
person dør, skades eller blir påført sykdom. 
Skade på ting anses inntruffet ved tap av 
eller fysisk skade på ting (herunder dyr og 
fast eiendom), eller når elektronisk lagret 
informasjon forvanskes eller går tapt på 
annen måte. Økonomisk tap påført 
tredjemann som følge av skaden, regnes 
som en del av denne.  
 
Følgende forutsetninger må være 
tilfredsstilt: 
a) Skaden er erstatningsmessig etter 

gjeldende rett, 
b) Skaden må være konstatert i 

forsikringstiden. 
 

6.4 Forsikringen dekker ikke 
a) Ansvar som har sammenheng med 

sikredes yrke eller ervervsvirksomhet. 
 

b) Ansvar som eier, fører eller bruker av 
motorvogn, arbeidsmaskin, båt,  
elektrisk sparkesykkel, liten elektrisk 
motorvogn, vannjet, luftfartøy eller 
registrert trav-/ galopphest som trenes 
for eller deltar i løp. 
 
Likevel dekkes ansvar som eier, fører 
eller bruker av: 
i. Hangglider, paraglider og 

fallskjerm 
ii. Kano, kajakk og seilbrett/surfebrett 
iii. Båt under 15 fot og med motor 

mindre enn 10 hestekrefter 
iv. Rullestol, selvgående gressklipper, 

snøfreser og lignende som ikke 
kan oppnå en hastighet over  
10 km/t. 

v. Droner med vekt under 250 gram 
og som ikke har kamera. 

 
c) Ansvar for skade på ting oppstått ved 

graving, sprengning, peling og riving, 
samt ved ras, jordforskyvning, 
dambrudd og setning i grunnen. 

 
d) Ansvar overfor ektefelle/samboer, 

foreldre/steforeldre/ fosterforeldre/ 
svigerforeldre, søsken, barn/stebarn/ 
fosterbarn, samt ektefelle og samboere 
av dem som er nevnt. 
Det er familieforholdet på det tidspunkt 
skaden forvoldes, som legges til grunn. 
 

e) Ansvar for skade på sikredes andel av 
ting som eies i fellesskap. 
Det er eierforholdet på det tidspunkt 
skaden forvoldes, som legges til grunn. 
 

f) Ansvar i form av oppreisning og ansvar 
for ærekrenking og krenking av 
privatlivets fred og 
Skadeserstatningsloven §§ 3-5 og  3-6. 
Forsikringen dekker ikke bøter, gebyr 
og lignende. 
 

g) Ansvar for skade på ting som tilhører 
en annen, men som sikrede eller noen 
på dennes vegne bruker, leier, låner 
eller har mottatt til transport eller 
forvaring. Likevel dekkes skade på leiet 
bolig eller hotellrom/ferieleilighet, 
dersom skaden skyldes brann, 
eksplosjon, utstrømming av vann og 
fyringsolje fra bygningens rørledning. 
 

h) Ansvar som alene bygger på tilsagn, 
avtale, kontrakt eller garanti - herunder 
ansvar sikrede endelig må bære fordi 
sikrede har gitt avkall på sin rett til 
regress. 
 

i) Styreansvar. 
 

j) Ansvar ved overføring av smittsom 
sykdom. 
 

k) Ansvar som sikrede pådrar seg ved 
forurensning. Likevel dekkes sikredes 
ansvar dersom årsaken til skaden er 
plutselig og uforutsett. 
Er årsaken til forurensning rust, 
korrosjon eller andre langsomt 

http://www.lovdata.no/all/hl-19690613-026.html#3-5
http://www.lovdata.no/all/hl-19690613-026.html#3-6
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virkende prosesser som gradvis har 
forringet sikredes anlegg, utstyr eller 
grunn, anses ikke denne som plutselig 
og uforutsett. Se definisjon i 
forurensningsloven § 6. 
 

l) Ansvar for skade på ting forårsaket av 
sopp og råte, eller på grunn av 
langsom inntrengning av fuktighet. 
 

m) Ansvar etter Skadeserstatningsloven  
§ 1-6 (ansvar for skade voldt ved 
korrupsjon). 

 

6.5 Skademelding 
Reises erstatningskrav mot sikrede, eller 
kan det ventes at krav blir reist, skal sikrede 
uten ugrunnet opphold melde fra til 
forsikringsforetaket, jf. 
forsikringsavtaleloven § 4-10, tredje ledd. 
 
Sikrede mister retten til erstatning dersom 
kravet ikke er meldt til forsikringsforetaket 
innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap 
om de forhold som begrunner det, jf. 
forsikringsavtaleloven § 8-5, første ledd. 
 

6.6 Behandling av erstatningskrav 
og fordeling av saksomkostninger 
Blir krav som overstiger egenandelen, reist 
mot sikrede eller forsikringsforetaket, og 
ansvaret omfattes av forsikringsavtalen, 
behandler forsikringsforetaket saken og 
betaler de nødvendige kostnader for 
avgjørelse av erstatningsspørsmålet med 
følgende begrensninger: 
a) Omfattes bare deler av kravet av 

forsikringsavtalen, og 
forsikringsforetaket velger å engasjere 
ekstern juridisk og/eller sakkyndig 
bistand, fordeles kostnadene ved 
avgjørelse av erstatningsspørsmålet 
etter partenes økonomiske interesse i 
saken. 
 

b) Er forsikringsforetaket villig til å ordne 

en sak i minnelighet, eller å betale 
kravet innenfor forsikringssummen, 
dekker forsikringsforetaket ikke videre 
utgifter ved tvisten. Forsikringsforetaket 
har rett til å betale enhver erstatning 
direkte til skadelidte. 
 

c) Dersom sikrede blir idømt et 
erstatningsbeløp som er høyere enn 
forsikringssummen, erstatter 
forsikringsforetaket prosessutgifter 
forholdsmessig. 
 

d) Dersom sikrede uten 
forsikringsforetakets samtykke unnlater 
å påanke en fellende dom, vil 
forsikringsforetaket foreta en 
selvstendig vurdering av om det idømte 
erstatningskravet og eventuelle 
omkostninger er dekningsmessig under 
forsikringen. 
 

e) Selv om forsikringssummen 
overskrides, dekkes omkostninger som 
på forhånd er godkjent av 
forsikringsforetaket, og renter av idømt 
dekningsmessig erstatningsbeløp. 
 

6.7 Sikredes plikter 
Sikrede plikter for egen regning å: 
a) Gi forsikringsforetaket de opplysninger 

og dokumenter som er tilgjengelig for 
sikrede og som forsikringsforetaket 
trenger for å vurdere ansvar og 
utbetale erstatning. 

 
b) Utføre de undersøkelser og utredninger 

forsikringsforetaket finner nødvendig. 
 
c) Møte ved forhandlinger eller rettergang. 

 
Sikrede må ikke påta seg erstatningsplikt 
eller forhandle om erstatningskrav uten 
forsikringsforetakets godkjennelse. 
 

http://www.lovdata.no/all/tl-19810313-006-002.html#6
http://www.lovdata.no/all/hl-19690613-026.html#1-6
http://www.lovdata.no/all/hl-19690613-026.html#1-6
http://www.lovdata.no/all/hl-19890616-069.html#4-10
http://www.lovdata.no/all/hl-19890616-069.html#8-5
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6.8 Skader og forsikringssum 
Alle skader som skyldes samme 
ansvarsutløsende forhold, handling eller 
unnlatelse, eller som har sin årsak i en 
sammenhengende kjede av hendelser, 
regnes som ett skadetilfelle (serieskade). 
Forsikringsforetakets ansvar for serieskade 
er begrenset til den forsikringssum som 
gjaldt da første skade ble konstatert i 
forsikringstiden. 
 

6.9 Egenandel 
Fra erstatningsoppgjøret trekkes den 
egenandel som er angitt i forsikringsbeviset 
ved hvert skadetilfelle. 
 

6.10 Forsikringssum 
Forsikringssummen er angitt i 
forsikringsbeviset og gjelder ved hvert 
skadetilfelle. 
 

7 Rettshjelp 
7.1 Hva forsikringen dekker 
Forsikringen dekker rimelige og nødvendige 
utgifter til advokat, retten, sakkyndige og 
vitner når sikrede er part i tvist. I vurderingen 
av hva som er rimelige og nødvendige 
utgifter, er tvisteloven § 10-5 og kapittel 20 i 
tillegg til Regler for god advokatskikk og 
Advokatforeningens salærveiledning, 
retningsgivende. 
 
Tvisten må ha oppstått mens forsikringen 
var i kraft.  
 
En tvist er ikke å anse som flere tvister selv 
om saken består av flere individuelle 
spørsmål som fremmes i flere saksanlegg 
 

7.2 Hvor forsikringen gjelder 
Rettshjelpsforsikringen gjelder i Norden. 
 

7.3 Utgifter til retten, sakkyndige og 
vitner 
Forsikringsforetaket dekker utgifter til: 
a) Sakkyndige som er oppnevnt av retten 
b) Sakkyndige som ikke er oppnevnt av 

retten, såfremt utgiftene på forhånd er 
godkjent av forsikringsforetaket 

c) Vitner, kun ved hovedforhandling og 
bevisopptak  

 
Følgende dekkes ikke: 
Rettsgebyr i ankeinstans. 
 
Bestemmelsen om anke gjelder også ved 
bruk av andre rettsmidler. 
 

7.4 Sakskostnader 
Idømte sakskostnader enten de har 
hjemmel i lov eller avtale, dekkes ikke. 
 
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 forsikringsforetaket 
dersom det skal avtales i forliket at hver av 
partene skal bære sine egne omkostninger. 
Uten slik godkjennelse fra 
forsikringsforetaket bærer sikrede 
omkostningene selv. 
 
Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. 
Likevel dekkes slike saksomkostninger når 
sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er 
søkegod. 
 

7.5 Hvilke domstoler tvisten må høre 
inn under 
Tvisten må høre inn under 
meklingsinstitusjoner med begrenset 
Domstolsmyndighet, jf. domstolloven § 1 
annet ledd eller de alminnelige domstoler, jf. 
domstolloven § 1 første ledd. Dersom saken 
føres for Særdomstol, jf. domstolloven § 2, 
men kunne vært ført for de alminnelige 

http://www.lovdata.no/all/tl-19150813-005-001.html#1
http://www.lovdata.no/all/tl-19150813-005-001.html#1
http://www.lovdata.no/all/tl-19150813-005-001.html#2
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domstoler dekkes likevel rettshjelputgifter. 
 

7.6 Tvist oppstått etter at leilighet er 
solgt eller ved kjøp av ny 
Selv om forsikringen på leiligheten ikke var i 
kraft da tvisten oppsto, dekkes likevel 
følgende tvistetilfeller: 
a) Dersom leiligheten er solgt og 

forsikringen i forsikringsforetaket 
opphørte i forbindelse med salget, 
dekkes rettshjelputgifter ved tvist hvor 
sikrede er part i egenskap av tidligere 
eier 

b) Ved tvist med selger i forbindelse med 
kjøp av ny leilighet som sikrede ennå 
ikke har flyttet inn i og tegnet egen 
forsikring dekkes rettshjelputgifter 
dersom nærværende leilighet var 
forsikret i forsikringsforetaket på 
kjøpstidspunktet 

 

7.7 Forsikringssum og egenandel 
Den samlede erstatning ved hver tvist er 
begrenset til den sum som er angitt i 
forsikringsbeviset selv om det er flere parter 
på samme side. Dette gjelder også om 
partene har rettshjelpsforsikring i forskjellige 
forsikringsforetaket, eller om den/de 
forsikrede har rettshjelpsdekning under flere 
forsikringer i ett eller flere 
forsikringsforetaket. 
 
Uforsikrede parter holdes utenfor ved 
erstatningsberegningen. 
 
Erstatningen er under enhver omstendighet 
begrenset til den antatte økonomiske verdi 
av sikredes interesse i saken, dersom 
utgiftene ikke er godkjent av 
forsikringsforetaket på forhånd. 
 
Egenandelen er 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. 

7.8 Forsikringen dekker ikke utgifter 
til 
a) Tvist som har sammenheng med 

sikredes yrke eller erverv. 
 
b) Tvist som gjelder fast eiendom. -Likevel 

dekkes tvist der sikrede er part i 
egenskap av å være eier, 
rettighetshaver eller leier av bolig i 
eierseksjonssameie eller borettslag. 

 
c) Tvist hvor kostandene kan kreves 

dekket av eierskifte- eller 
boligkjøperforsikring. 

 
d) Tvist som har sammenheng med 

separasjon, skilsmisse, barnefordeling, 
samværsrett, farskap, arv, krav om 
omstøtelse av gave, bodeling, 
underholdningsbidrag, oppløsning av 
det økonomiske fellesskap etablert av 
samboende og oppløsning av 
husstandsfellesskap, samt skiftesaker. 

 
e) Tvist som alene hører inn under 

namsmyndighetene, bortsett fra tvist i 
husleieforhold som knytter seg til 
leiligheten innboforsikringen er 
registrert på.  

 
f) Tvist som gjelder vekselsak/inkassosak 

hvor fordringen er ubestridt, 
gjeldsforhandlingssak og sak som 
gjelder konkurs eller akkordforhandling 
dersom sikrede er konkurs- eller 
akkordskyldner. 

 
g) Tvist som gjelder motorvogn, 

arbeidsmaskin, båt, luftfartøy, registrert 
trav- eller galopphest, eller når sikrede 
er part i egenskap av eier, fører eller 
bruker av slik. 
 
Likevel dekkes tvist som gjelder: 
i. Hangglider, paraglider og 

fallskjerm. 
ii. Kano, kajakk og seilbrett. 
iii. Båt under 15 fot og med motor 
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mindre enn 10 hestekrefter. 
iv. Rullestol, selvgående gressklipper, 

snøfreser og lignende som ikke 
kan oppnå en hastighet over  
10 km/t. 

 
h) Straffesak, ærekrenkelsessak eller sak 

om erstatningsplikt etter 
Skadeerstatningsloven § 3-3 (visse 
personlige krenkinger), § 3-5 
(oppreisning) og § 3-6 (krenking av 
privatlivets fred). 
 

i) Ekspropriasjonssak eller skjønnssak 
hvor sikrede søker å erverve rettighet 
over annen eiendom 

 
j) 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 forvaltningsbehandling, 
unntatt fra dekning. 

 
k) Rettshjelputgifter for juridiske personer 

som dødsbo, borettslag, andelslag, 
stiftelse og lignende - herunder tvist 
hvor nevnte juridiske personer 
representerer sikrede. 
 

l) Tvist om advokatsalær eller utgifter til 
sakkyndige. 
 

m) Tvist i saker om personskade, før det 
fra motpart eller motparts 
forsikringsforetak, foreligger skriftlig 
avslag om å dekke sikredes 
nødvendige og rimelige utgifter til 
juridisk bistand. 
 

n) Utgifter pådratt før tvist er oppstått. 
 

o) Tvist mellom sameiere. 
Likevel dekkes tvist mellom eiere av 
ulike eierseksjoner i samme sameie. 

7.9 Behandling av rettshjelpssaker 
a) Vil sikrede søke om å få dekket utgifter 

til juridisk bistand under 
rettshjelpsforsikringen, skal forespørsel/ 
krav snarest meldes til 
forsikringsforetaket og senest et år etter 
at advokat ble kontaktet. Dersom 
advokat benyttes under offentlig 
forvaltningsbehandling, regnes fristen 
for melding til forsikringsforetaket fra 
det tidspunkt hvor den offentlige 
forvaltningsbehandlingen er fullt 
utnyttet. 
 

b) Forsikringsforetaket har rett til å velge 
advokat som etter sakens art og 
sikredes bosted eller forholdene ellers 
passer for oppdraget. 
 

c) Sikrede plikter å begrense utgiftene til 
rettshjelp mest mulig og bærer selv 
omkostninger som ikke anses rimelige 
og nødvendige. Er det flere parter på 
samme side med likelydende 
interesser, kan forsikringsforetaket 
kreve at disse benytter samme juridiske 
og tekniske bistand. 
 

d) Forsikringsforetaket kan kreve å bli 
holdt underrettet om omfanget av de 
utgifter som kreves dekket under 
forsikringen. Sikrede skal informere 
forsikringsforetaket om hvilke utgifter 
som er påløpt under eventuell 
behandling i Særdomstol eller under 
eventuell forvaltningsbehandling av 
klage på offentlig forvaltningsvedtak. 
Ved krav om oppgjør har 
forsikringsforetaket den samme rett 
som sikrede til å få dokumentert 
hvordan advokaten har beregnet sitt 
salær. Før endelig oppgjør foretas, skal 
forsikringsforetaket ha 
oppdragsbekreftelse, timeliste, 
spesifisert salæroppgave og 
dokumentasjon for at egenandel er 
betalt. Spørsmål om utgiftenes 
rimelighet kan forelegges Den Norske 

http://www.lovdata.no/all/hl-19690613-026.html#3-3
http://www.lovdata.no/all/hl-19690613-026.html#3-5
http://www.lovdata.no/all/hl-19690613-026.html#3-6
http://www.advokatforeningen.no/
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Advokatforening. 
 

8 Naturskade 
For naturskade gjelder følgende 
begrensninger og tillegg:  
 

8.1 Hva regnes som naturskade 
Med naturskade menes skade som direkte 
skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, 
stormflo, flodbølge, meteorittnedslag, 
jordskjelv og vulkanutbrudd. 
 

8.2 Spesielle bestemmelser om 
naturskade  
a. Ved tinglyst erklæring etter 

naturskadeloven § 22 om at 
eiendommen er særlig utsatt for 
naturskade og utgiftene til utbedring av 
byggverk er 60 % eller mer av 
gjenoppføringsprisen, omfatter 
forsikringen økningen av 
skadeomfanget som erklæringen 
medfører  
 

b. Naturskadeerstatningen kan settes ned 
eller falle bort når skadens inntreden 
eller omfang helt eller delvis skyldes 
svak konstruksjon i forhold til de 
påkjenninger tingen kan ventes å bli 
utsatt for, dårlig vedlikehold eller tilsyn 
eller når den skadelidte kan lastes for 
at han ikke forebygget skaden eller 
hindret dens omfang  
 

c. Ved avgjørelsen skal det legges vekt 
på den skadelidtes forutsetninger for å 
innse hvilke krav som må stilles, hans 
mulighet for utbedring av mangelen og 
forholdene ellers 
 

d. Avkortning skal ikke skje hvis den 
skadelidte bare er lite å legge til last  

 
e. Forsikringsforetakenes samlede ansvar 

ved en enkelt naturkatastrofe er 

begrenset til det beløp som er fastsatt 
av Kongen, jf. 
naturskadeforsikringsloven § 3. 
Overstiger skaden denne grense, må 
sikrede bære en forholdsmessig del av 
skaden. 

 
Er det tvil om: a) Det foreligger naturskade. 
b) Det er inntruffet en eller flere 
naturkatastrofer. c) Betingelsene for 
nedsettelse eller nektelse av erstatning etter 
naturskadeerstatningsloven § 6 er til stede 
kan sikrede eller forsikringsforetaket 
forelegge spørsmålet for ankenemnda for 
Statens naturskadefond. Ankenemndas 
vedtak kan ikke påklages. 
 

8.3 Egenandel 
Egenandel er den som departementet til 
enhver tid har bestemt ifølge 
naturskadeforsikringsloven. 
 

UTVIDET DEKNING 

9 Innbokasko 
9.1 Forsikringen dekker 
a) Skader på ting i boligen på 

forsikringsstedet, som skyldes en 
plutselig og uforutsett identifiserbar ytre 
hendelse. 

b) Tyveri fra låst garderobeskap er utvidet 
med kr 20 000 (totalt kr 30 000). 

c) Tyveri av kontanter og verdipapirer 
oppbevart i verdiskap godkjent av 
Forsikringsselskapenes 
Godkjennelsesnemnd (FG) og 
bankboks, ved tyveri fra bygning eller 
rom i bygning med inntil kr 100 000.  

 

9.2 Forsikringen dekker ikke 
a) Ting som er mistet eller tapt eller når 

skadeårsaken er ukjent 
b) Skade som skyldes sopp, råte, 

bakterier, insekter eller kjæledyr 
c) Skade som følge av virusangrep på PC. 

http://www.advokatforeningen.no/
http://fg.fnh.no/
http://fg.fnh.no/
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10 Flytteforsikring 
10.1 Hvor flytteforsikringen gjelder 
a) Under privat transport i egen, lånt eller 

leid bil/tilhenger innenfor Norge i 
forbindelse med flytting til ny bolig. 

b) Ut- og Innbæring mellom bolig og bil. 
 

10.2 Forsikringen dekker 
a) Skade ved at bilen/tilhengeren blir 

utsatt for sammenstøt, utforkjøring, 
velting eller annen tilfeldig plutselig ytre 
påvirkning. 

b) Skade ved tyveri fra låst bil/tilhenger, 
herunder låst fastmontert skiboks/ 
takboks. 

c) Plutselig og uforutsett skade på 
flyttegods under ut- og innbæring 
mellom bolig og bil. 

 
Erstatningen er begrenset til kr 100 000. 
 

10.3 Forsikringen dekker ikke 
a) Skade i forbindelse ved flytting utført av 

transport-/flyttebyrå (firma), idrettslag, 
foreninger og lignende. 

b) Skade på lystbåter, motorkjøretøyer, 
kontanter, verdipapirer, piano eller 
flygel. 

c) Planter eller dyr. 
d) Skade som følge av væske som renner 

ut. 
 

11 Skadedyrforsikring 
Forsikringen er dekket gjennom Norsk 
Hussopp Forsikring, som også foretar 
skadeoppgjør. Se www.hussoppen.no for 
fullstendige vilkår 
 

11.1 Hvem forsikringen gjelder for 
Forsikringen gjelder for den som er angitt i 
forsikringsbeviset. Bokollektiv og leietakere 
er unntatt dekning. 

11.2 Hvor forsikringen gjelder 
 Forsikringen gjelder for det sted som er 
nevnt i forsikringsbeviset. Forsikringsstedet. 
 

11.3 Hva forsikringen omfatter 
Forsikringen omfatter bekjempelse av alle 
skadeinsekter og mus og rotter.  
 

11.4 Forsikringen dekker 
Bekjempelse av skadedyr, begrenset til 
kr.150.000 pr skade.  Med bekjempelse 
menes reduksjon eller utryddelse. Norsk 
Hussopp Forsikring avgjør hvilken metode 
som skal benyttes for å oppnå en reduksjon 
eller utryddelse. 
 
Norsk Hussopp Forsikring avgjør om 
avdekning eller tilkomstarbeider er 
nødvendig for bekjempelsen. 
 

11.5 Forsikringen dekker ikke 
a) Skade/skjemmende utseende på 

innbo/løsøre. 
b) Bekjempelse av aktivitet som startet før 

avtalen begynte å løpe og heller ikke 
for bekjempelse av aktivitet etter at 
forsikringen er opphørt, selv om 
aktiviteten startet i forsikringstiden. 

c) Kostnader med bekjempelse uten på 
forhånd ha innhentet samtykke fra 
Norsk Hussopp Forsikring 

d) Kostnader til kontroll, vedlikehold og 
forbedringer samt behandling av 
forebyggende karakter 

e) Fjerning av døde skadedyr og 
preparater etter bekjempelse 

f) Følgeskader eller indirekte tap som 
fraflytting, tapte leieinntekter, skade på 
person eller løsøre, svekket evne til å 
oppfylle forpliktelser, markedsmessige 
reaksjoner og lignende 
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11.6 Egenandel 
Egenandel ved skade er kr 2 000 om ikke 
annet er angitt i forsikringsbeviset. 
 

11.7 Skademelding 
bekjempelsestiltak meldes på 
skade@hussoppen.no, hussoppen.no eller  
22 28 31 50 
 

11.8 Andre bestemmelser 
a) Norsk Hussopp Forsikring har til enhver 

tid rett til å besiktige forsikret bygning. 
Besiktigelsen skjer uten kostnad for 
sikrede. Besiktigelsesrapporten er til 
selskapets eget bruk. Den er ikke å 
anse som noen garanti for at det ikke 
finnes mangler eller skader. 
 

b) Norsk Hussopp forsikring kan etter 
utført besiktigelse la være å fornye 
dekningen ved første forfall. Dette med 
bakgrunn i at bygning ikke egner seg 
for forsikring. 
 

c) Sikrede plikter å legge forholdene til 
rette eller etterkomme instrukser slik at 
takstmann eller skadedyrbekjemper får 
utført inspeksjon eller bekjempelse i 
forsikret bygning på en effektiv måte 
innenfor ordinær arbeidstid. 
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