
INNBO- OG LØSØREFORSIKRING - NORMVILKÅR 
 
Normen gjelder for sikrede som privatperson. 
 
Normen for 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. 
 
 
Forsikringen 
gjelder til fordel 
for 

den som er nevnt i  forsikringsbeviset, ektefelle, samboer med felles adresse i Folkeregisteret og andre medlemmer av den 
sikredes faste husstand. 
 
og  for annen eier av ting enn  de som er nevnt ovenfor, men bare dersom de som 
er nevnt foran har påtatt  seg forsikringsplikt eller skriftlig har påtatt  seg å bære risikoen for tingen. 
 
ved eierskifte gjelder forsikringen, som var i kraft på overdragelsestidspunktet i 14 dager til fordel for ny eier dersom denne 
ikke har tegnet egen forsikring. 
 
Medlemmer av et bokollektiv regnes ikke som en fast husstand. 
 
Forsikringen gjelder heller ikke for tinglyste, registrerte rettigheter i det forsikrede innbo og løsøre. 
 

Hvor 
forsikringen 
gjelder 

På forsikringsstedet dessuten på sted innenfor Norden 
-  for ting, penger og verdipapirer som midlertidig, men ikke lenger enn 1 år, er 
    utenfor forsikringsstedet. 
-  for ting som skal selges.  
-   på nytt bosted etter flytting når melding er gitt selskapet. 
 
Rettslig erstatningsansvar og  Retthjelp  gjelder i Norden 
 
Naturskadeforsikringen gjelder i Norge. 
 

 



 
 
 

Hvilke skader/tap 
gjelder forsikr-
ingen for 

Forsikringen gjelder fysisk skade på ting. forårsaket ved: 
1. Brann 
2. Lynnedslag og elektrisk fenomen 
3. Vann og annen væske 
4. Tyveri og skadeverk 
5. Naturulykke 
Utgifter til vedlikehold og forbedringer er unntatt. 
 
Dessuten dekkes utgifter til: 
1. Rettshelp 
2. Rettslig erstatningsansvar 

Brann Skade ved: 
1. brann, dvs. ild som er kommet løs 
2. plutselig nedsoting 
3. eksplosjon 
4. dekker kostnader til riving, rydding og deponering, inkludert flytte-/lagringskostnader  
5. dekker merutgifter ved at egen bolig ikke kan benyttes 
 
Unntak: 
- svi- og gnistskader som ikke skyldes brann. 

Lynnedslag og 
elektrisk fenomen 

Skade ved lynnedslag og elektrisk fenomen, som forstås som kortslutning, lysbue, overslag og overspenning. 

Vann og annen 
væske 

Skade ved: 
1.  utstrømming av gass, vann eller annen væske fra rørledning med tilknyttet   
     utstyr  ved 
          - brudd eller lekkasje.  
          - oversvømmelse fra slikt tilknyttet utstyr. 
2. vann som plutselig trenger inn i bygning fra terreng eller grunnen når det  
       fører til synlig, frittstående vann over laveste gulv.  Vann i oppforet  
       gulvkonstruksjon regnes ikke som frittstående. 
3.   oversvømmelse eller lekkasje fra akvarium eller vannseng. 
4.   utstrømming fra brannslokningsapparat. 
Unntatt er  
          - vann som trenger inn i bygning utenfra, med 
            mindre skaden er dekket etter punkt 2  foran 
          - skade ved sopp, råte eller bakterier. 



Tyveri  og 
skadeverk 

Skade ved: 
Tyveri av innbo og løsøre i bygning.  Forsikringen omfatter også skadeverk i 
       forbindelse med innbrudd.   
 
       Unntatt er 
          a  tyveri i fellesrom og fellesgarasje selv om tingen oppbevares i låst skap  
             o.l. 
          b  tyveri og skadeverk fra andre rom på bygge- og anleggsplass enn rom  
              for beboelse. 
          c  tyveri og skadeverk i bygning som er åpen  for alle eller rom det ikke 
             kreves spesiell tillatelse for å ha adgang til, for eksempel forretning,  
             ventehall, offentlige lokaler o.l. 
 
Skade forårsaket av husstandsmedlem, leieboer eller dennes husstand erstattes ikke. 
           
Tyveri av sykkel og barnevogn uten hensyn til hvor tyveriet fant sted 
          -  tyveri av sykkel .Sykkeltilhenger som er låst fast eller 
             montert fast til sykkelen, erstattes også.            
         -  tyveri av barnevogn. 
 
Ran, overfall og napping av veske sikrede bærer med seg.      

Matvarer i fryser Skade ved utilsiktet temperaturstigning i fryser.  
Brudd på glass og 
sanitærporselen 

Skade på glassruter og sanitærporselen i leid eller i sameiet bolig. 
Unntatt er 
1  skade ved riper, avskallinger o.l. uansett årsak. 
2  skade som består i at innfatningen for isolerglass er utett. 
3  skade på glass og sanitærporselen som er spesielt montert for, eller har  
    tilknytning til ervervsvirksomhet. 
4  skade på veksthus. 

Erstatnings-
oppgjør 

Erstatningen settes til hva det vil koste selskapet å – reparere/utbedre skade, eller 
- gjenskaffe tilsvarende - eller i det vesentlige tilsvarende - ting etter pris på skadedagen. Der det foreligger avtale med 
leverandør/reparatør,  



bestemmer selskapet hvilket av alternativene som skal benyttes og hvilken leverandør/reparatør som velges. 
Erstatningen kan ikke settes høyere enn erstatningsberegning.  
 
 
 Erstatningsberegning og aldersfradrag 
- Antikviteter, kunstverk, våpen, samt ting med samlerinteresse, som mynt-, seddel-, frimerkesamlinger o.l: Erstatningen 
settes til markedspris. 
 
- Perler, edelstener, smykker og andre gjenstander av edelt metall: Erstatningen settes til nypris for tilsvarende ting. 
 
- Gjenstander anskaffet brukt ved arv, gave eller kjøp, erstattes med gjenskaffelsesprisen for tilsvarende eller i alt 
vesentlig tilsvarende brukt gjenstand. 
Datautstyr: Erstatningen settes til markedspris for tilsvarende brukt utstyr. 
 
- 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 %. 
- Klær og sko som er i bruk(unntatt smoking, bunad, pels og tilsvarende): Erstatningen settes til nypris for tilsvarende 

ting med 10 % fradrag for hvert påbegynte år fra det året klærne/skoene er 1 år, maksimum 80 %. 
- Sykkel: Erstatningen settes til nypris for tilsvarende ting med 20 % fradrag for hvert påbegynte år fra del året 

sykkelen er 5 år, maksimum 80 %. 
- Annet innbo og løsøre: 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. 
- - lnnbo og løsøre som er defekt eller ikke lenger i bruk, erstattes etter sin markedsverdi. 
 
Dessuten omfattes innenfor forsikringssummen: 
       - inntil kr XX for løse deler og løst tilbehør til privat motorkjøretøy.   
          MEN ikke motorkjøretøy, fastmontert  tilbehør, dekk og felger.  
       -  gressklipper, snø- og jordfreser e.l. som ikke kan kjøres fortere enn  
         10km/t med totalvekt inntil 750 kg. 
       -  hangglider og paraglider. 



       -  kano, kajakk og seilbrett. 
       -  til sammen inntil kr XX for yrkesløsøre og varer i bygning på  
          forsikringsstedet. 
       -  inntil kr XX for hobbyveksthus.  
            
Utover forsikringssummen omfattes 
       -  Penger og verdipapirer  med til sammen inntil kr XX. 
       - Utgifter til rydding og bortkjøring av verdiløse rester etter skade på  
          forsikrede ting. 
      -   Nødvendige merutgifter til opphold utenfor den faste bopel ifølge  
          Folkeregisteret med inntil kr XX, når denne er ubeboelig som følge av  
          skade.  
     -  Flyttings- og lagringsutgifter ved nødvendig flytting etter skade. 
     -  Påløpne merutgifter på grunn av prisstigning etter skadedag. 
     -  bygningsmessig tilleggsinnredning bekostet av 
         sikrede i leid- eller sameiet bolig. 
         Tap som sikrede lider ved skade på bygningen 
         dersom tilleggsinredningen ikke lenger kan 
         brukes fordi 
         1  leiekontrakten opphører som følge av 
            skade på bygningen med hjemmel i lov eller 
            av samme grunn er lovlig oppsagt av utleier 
            eller 
         2  innredningen ikke blir utbedret som ledd 
            i bygningsskadens utbedring. Erstatningen er begrenset til kr XX. 
 

Bygningsskade ved  innbrudd i leid eller sameiet bolig erstattes med inntil  
kr XX. 
 
Tyveri og skadeverk – begrensninger for enkeltgjenstander 
Erstatningen for hver sykkel/sykkeltilhenger er begrenset til kr XX. 
 
Erstatningen for hver barnevogn er begrenset til kr XX. 



 
Skade ved utilsiktet temperaturstigning i fryser. Erstatningen er begrenset til kr XX. 
 
Erstatning for veskenapping er begrenset til kr XX. 
 
Rekonstruksjon av arkiv og data/filer er begrenset til kr. XX 
 
Tyveri og skadeverk – begrensninger knyttet til hvor skaden oppstår 
Tyveri fra bod med adgang fra felles kjeller, loft og annet fellesareal erstattes med inntil kr XX. 
 
Tyveri fra garasje med fellesadgang erstattes med inntil kr XX. 
 
Tyveri fra egen garasje erstattes med inntil kr XX. 
 
 
Tyveri i bygning som er sikredes arbeidsplass, men ikke fra bygge- eller anleggsplass. Erstatningen er begrenset til kr 
XX. 
 
Tyveri fra privat boligs uteareal  unntatt fellesareal. Erstatningen er begrenset til kr XX. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RETTSHJELP  
Hvem er 
omfattet 

Den som er nevnt i forsikringsbeviset, ektefelle, samboer med felles adresse i Folkeregisteret og andre medlemmer av 
den sikredes faste husstand 

Hvor I Norden 



forsikringen 
gjelder  
Hva 
forsikringen 
omfatter 

Rimelige og nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og  
vitner når sikrede er part i tvist. 
 
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.  
En tvist er ikke å anse som flere tvister selv om saken består av  
flere individuelle spørsmål som fremmes i flere saksanlegg. 
 
Utgifter til sakkyndige som er oppnevnt av retten, eller  utgiftene på forhånd er godkjent av selskapet.  
 
Utgifter til vitner, kun ved hovedforhandling og bevisopptak. 

Domstoler Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler (jf domstol-lovens §1 
Virkefelt i tid Tvisten må ha oppstått mens forsikringen var i kraft. 

 
Tvist oppstått før forsikringen trådte i kraft 
Rettshjelpsutgiftene dekkes ikke dersom sikrede ved forsikringens ikrafttreden var kjent med det som senere ble 
tvistegrunnlag, og forstod eller måtte forstå at tvisten kunne oppstå.  
 

Saksomkostnin
ger 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 god-kjennelse fra selskapet går tilkjente saksomkostninger i 
dommen eller i forliket til fratrekk i erstatningen 

Ugifter 
forsikringen 
ikke dekker 

1. Idømte saksomkostninger 
 
2. Rettsgebyr i ankeinstans. Bestemmelsen om anke gjelder også ved bruk av andre rettsmidler. 
 
3. tvist om gjelder fast eiendom herunder tvist om fysiske feil og mangler og avtaletvister vedrørende  eiendom utenfor 

Norden, som  
       timeshareleiligheter, ferieklubber og lignende. 



 
4. tvist som alene hører inn under namsmyndighetene jfr. tvangsl. § 2-1. 
 
5. tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling,  samværsrett, farskap, arv, krav om 

omstøtelse av gave, under-   
       holdsbidrag, bodeling, oppløsing av det økonomiske fellesskap etablert av samboende og oppløsing av 
husstandsfellesskap samt skiftesaker 
 
6. tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder 

konkurs eller      akkord-forhandling dersom sikrede er konkurs- eller akkordskyldner 
 
7. straffesak, ærekrenkelsessak og erstatningskrav i slike saker når sikrede er mistenkt, siktet eller saksøkt 
 
8. tvist om erstatning etter Skadeerstatnings-loven, § 3-3 (visse personlige krenkinger), § 3-5 b og § 3-6 (ærekrenking og krenking av 

privatlivets fred) 
 
9. tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel dekkes utgifter ved søks- mål når den administrative 

klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning  til søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandlingen 
unntatt fra  dekning. 

 
10. tvist som har sin årsak i en bevisst ulovlig handling fra sikredes side. 
 
11. Tvist i saker om personskader etter bilansvarsloven, før det fra motorvognens trafikkforsikringsselskap foreligger  

skriftlig avslag om å dekke sikredes nødvendige og  rimelige utgifter til  juridisk  bestand før saksanlegg 
 
12. tvist som gjelder motorkjøretøy  eller arbeidsmaskin 
 
13. tvist som gjelder båt og luftfartøy 
 
14. Utgifter ved tvist om registrert trav- eller galopphest, eller når sikrede er part i egenskap av eier, fører eller bruker av 

slik. 
 
 



15. tvist om advokatsalær eller  utgifter til sakkyndige. 
 
16.    Utgifter pådratt før tvist er  oppstått. 
 
17. Utgifter til voldgiftsdommere dekkes ikke. 

Sikredes 
informasjonspl
ikt 

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. 
 

Sikredes øvrige 
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. 

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. Sikrede skal informere selskapet 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 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 

 
 



RETTSLIG ERSTATNINGSANSVAR 
Hvem er omfattet Sikrede i egenskap av privatperson 
Hvor forsikringen 
gjelder 

I Norden 

Hva 
forsikringen 
omfatter 

Sikredes rettslige erstatningsansvar for skade som sikrede har voldt i egenskap av privatperson.  
 
Med skade forstås personskade eller tingskade: 
1. Personskade anses inntruffet når en person  skades, påføres sykdom eller dør. 
 
2. 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. 

Virkefelt i tid 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. 

Forsikringen 
dekker ikke 

1. ansvar som bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti.  
 
2. ansvar for skade på ting som tilhører en annen, men som sikrede selv eller noen annen på dennes vegne tar hånd om for leie, lån, bruk og 

oppbevaring.  
 
3. for tort og svie eller annet erstatningsansvar av straffende karakter som utmåles i tillegg til erstatning for skadelidtes 

økonomiske tap, for eksempel ”Punitive Damages” og lignende.  
 
4. ansvar overfor medlemmer av den sikredes familie, herunder ektefelle/samboer, 

foreldre/steforeldre/fosterforeldre/svigerforeldre, søsken, barn/stebarn/fosterbarn/barnebarn/samboers barn og disse 
personers ektefeller/samboere.  

 
5. ansvar overfor medeiere for skade på ting som eies i fellesskap eller overfor en virksomhet som disponeres av 

sikrede, eller der sikrede eller dennes familie har vesentlig eierinteresse. 
 
6. ansvar som eier, fører eller bruker av motorkjøretøy, arbeidsmaskin med eget  framdriftsmaskineri, båt, vannjet, 



vannscooter, luftfartøy (ekskl. modellfly) eller registrert trav- eller galopphest som trenes for eller deltar i løp. 
Likevel dekkes ansvar som eier, fører eller bruker av  
-    rullestol, selvgående  

            gressklipper, snøfreser og  
            lignende som ikke kan oppnå 
            en hastighet over 10 km/t. 
       -    hangglider/paraglider uten 
            motor.  

-    kano, kajakk og 
             seilbrett/surfebrett. 

 
7. ansvar for skade på ting oppstått ved maskingravings-, sprengnings-, pelings- eller rivingsarbeid. Som sprengning 

regnes også bruk av ekspanderende masse.  
 
8. det objektive foreldreansvaret for barns skadeforvoldelse, jf skadeserstatningslovens § 1-2, nr 2.  
 
9. ansvar for skade voldt ved forsettlig handling eller unnlatelse, og følger av slik skade.  
 
10. ansvar ved forurensning dersom årsaken til forurensningen ikke er plutselig og uforutsett. 
 
11. ansvar ved overføring av smittsom sykdom.  
 
12. ansvar for skade på ting ved sopp og råte, eller på grunn av langsom inntrengning av fuktighet. 
 
13. styreansvar. 
 
14. ansvar som eier av fast eiendom. 

Behandling av 
erstatningskra
v 

Når et erstatningskrav som omfattes av forsikringen overstiger egen- andelen, tilligger det selskapet å: 
- utrede om erstatningsansvar foreligger 
- forhandle med kravstilleren 
- om nødvendig prosedere saken for domstolene. 
 



Selskapet betaler sine egne omkostninger ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet selv om forsikringssummen derved 
overskrides. 
 
Eventuelle omkostninger til ekstern advokat- og annen sakkyndig bistand valgt eller godkjent av selskapet betales av 
selskapet i den utstrekning summen av omkostningene og eventuelle erstatningsutbetalinger overstiger egenandelen.  
 
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.  
 
Selskapet betaler den del av erstatningen som overstiger egenandelen og har rett til å betale den direkte til skadelidte. 
 

 
 


