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1. Hvem forsikringen gjelder for 

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

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

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

2. Hva er forsikret 

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

av forsikringsbeviset. 
Gjenstander som er kjøpt i utlandet og som ikke er deklarert, er 
begrenset til gjeldende beløp for tollfri innførsel i henhold til 
tolloven med forskrifter. 

3. Hva forsikringen omfatter 

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

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

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

b) Tyveri av ting fra bil/tilhenger. 

4. Hva forsikringen ikke omfatter 

a) Tyveri/skade i forbindelse med flytting utført av transportbyrå, 
idrettslag, forening og liknende.  

b) Skade på eller tap av penger, verdipapirer, kunstverk, antikviteter, 
smykker, ting av sølv og gull. 

c) Skade på piano eller flygel. 
d) Skade som består av riper, avskalling, flekker og liknende. 
e) Ting som er mistet eller tapt. 
f) Innbo og løsøre som tilhører andre dersom det kun gjelder ved 

lagring eller oppbevaring for vedkommende. 
g) Yrkesløsøre og varer som tilhører andre. 
h) Båt, motorkjøretøy, campingvogn og tilhenger samt tilbehør/deler 

til disse. 
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1. Skademelding 

a) Melding om skade skal sendes selskapet uten ugrunnet opphold. 
b) Brann-, tyveri-, hærverksskader skal meldes til politiet. 
 
Andre skader skal meldes til politiet hvis selskapet forlanger det.  
Tyveri av registrert sykkel skal også meldes til sykkelregisteret sykkelen 
er oppført i. 

2. Erstatningsberegning 

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

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

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

3. Skade på innbo og løsøre 

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

gjenanskaffe tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, ting til 
samme formål (gjenanskaffelsesprisen). 

b) For ting som ikke kan gjenskaffes/repareres foretas 
erstatningsberegningen på tilsvarende måte ved at antatt 
gjenanskaffelsespris legges til grunn. 

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

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

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

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

g) Gjenstander som er kjøpt i utlandet og som ikke er deklarert, er 
begrenset til gjeldende beløp for tollfri innførsel i henhold til 
tolloven med forskrifter. 

 
 
 
 

4. Skadeoppgjør 

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

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

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

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

selskapet hadde måttet betale for reparasjon eller 
gjenoppføring/gjenanskaffelse. 

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

5. Forsikret ting som kommer til 
rette 

Kommer ting til rette etter at erstatning er betalt, har sikrede rett til å 
beholde tingen mot å betale erstatningen tilbake. Hvis ikke, tilfaller tingen 
selskapet. 

6. Følgene av svik 

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

7. Meldeplikt og foreldelse av krav 

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