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Følgende vilkår er inkludert:

Generelle vilkår 2
1 Forsikringsavtalen 2

2 Ved skade 3

3 Følgene av svik 3

4 Generelle bestemmelser 3

Forsikringsvilkår - villa, hytte, innbo og 
løsøre 6

1 Hvem forsikringen gjelder for 6

2 Når forsikringen gjelder 6

3 Hvor forsikringen gjelder 6

4 Hva som er forsikret 6

5 Forsikringens omfang 7

6 Forsikringssum 8

7 Egenandel 8

8 Sikkerhetsforskrifter og endring av risiko 9

9 Skademelding 9

10 Skadevurdering og erstatningsregler 9

Forsikringsvilkår - privatansvar 12
1 Hvem forsikringen gjelder for 12

2 Når forsikringen gjelder 12

3 Hvor forsikringen gjelder 12

4 Hva som inngår i forsikringen 12

5 Forsikringens omfang 12

6 Forsikringssummer 13

7 Egenandel 13

8 Sikkerhetsforskrifter 13

9 Plikter ved skadetilfellet 14

10 Skadevurdering og erstatningsregler 14

Forsikringsvilkår - rettshjelp 15
1 Hvem forsikringen gjelder for 15

2 Når forsikringen gjelder 15

3 Hvor forsikringen gjelder 15

4 Hva som inngår i forsikringen 15

5 Forsikringens omfang 15

6 Forsikringssum 16

7 Egenandel 16

8 Sikkerhetsforskrifter 17

9 Plikter ved skadetilfellet 17

10 Skadevurdering og erstatningsregler 17
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Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de enkelte bransjevilkår eller i forsikringsbeviset.

1 Forsikringsavtalen
Forsikringsavtalen er underlagt lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (FAL). 

1.1 Forsikringsselskapet 
If Skadeforsikring NUF, heretter kalt If.

1.2 Avtaleperiode
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtale er vedtatt av partene eller fra og med en senere avtalt dato kl 00.00. Forsikringen gjelder til kl 24.00 siste dato i 
avtaleperioden. Tilsvarende gjelder for senere fornyelser.

Hvis det er en forutsetning at forsikringen skal være betalt før Ifs ansvar begynner å løpe, fremgår dette av forsikringsbeviset for den enkelte dekning. 

1.3 Betaling 
Det er en forutsetning at forsikringen blir betalt innen den frist som fremgår av betalingsvarselet.

Ved terminvis betaling eller ved delvis betaling, svarer If bare for skader som inntreffer i den perioden som det er betalt for. Ved terminvis betaling beregnes et 
termintillegg. 

Dersom endringen eller utvidelsen av forsikringen ikke betales innen betalingsfristen, vil endringen/utvidelsen bli annullert.

1.4 Fornyelse av forsikring som gjelder minst et år
Forsikringen fornyes for ett år av gangen, hvis ikke forsikringstakeren har sagt opp avtalen innen forsikringstidens utløp.

1.5 Oppsigelse i forsikringstiden
1.5.1 Sikrede kan si opp
Livsforsikring
Sikrede kan si opp livsforsikringen når som helst i forsikringsåret. Dette kan være fraveket i avtaler om kollektiv forsikring og vil i så fall fremgå av 
forsikringsbeviset.

Annen personforsikring
Sikrede kan si opp annen personforsikring når som helst med en måneds varsel, jf. FAL § 12-3, 3. ledd. 

Dersom behovet faller bort eller ved andre særlige grunner kan forsikringen sies opp umiddelbart.•
Dette punkt kan være fraveket i avtaler om kollektiv forsikring og vil i så fall fremgå av forsikringsbeviset.•

Skadeforsikring
Sikrede kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre særlige grunner, jf. FAL § 3-6, 1.ledd.
Oppsigelsen må skje med en måneds varsel. Ved flytting av forsikringen skal varselet skal inneholde opplysning om dato for flyttingen og til hvilket selskap den 
skal flyttes til, jf. FAL § 3-6, 2. ledd, 2. punktum. For at oppsigelsen skal komme inn under reglene om flytting, må den nye forsikringen ha vesentlig samme eller 
videre dekningsomfang.
For kollektive forsikringsavtaler og forsikringsavtaler for virksomheter som kommer inn under FAL § 1-3 bokstav a til e, kan retten til flytting fravikes. Dette vil i 
så fall fremgå av forsikringsbeviset.

1.5.2 If kan si opp forsikringen 
For If er oppsigelsestiden to måneder før utløpet av forsikringstiden. Forsikringsvilkår og pris kan endres og blir gjeldende fra fornyelsesdag.

Oppsigelse i forsikringstiden med kortere frist enn to måneder.
If kan si opp forsikringen med øyeblikkelig virkning hvis det foreligger svik i forbindelse med opplysninger om risikoen, jf. FAL §§ 4-3 og 13-3.

If kan si opp forsikringen med en ukes varsel hvis det foreligger svik i skadeoppgjøret, jf. FAL §§ 8-1 og 18-1.

If kan si opp forsikringen med 14 dagers varsel dersom det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen, jf. FAL §§ 4-3 og 13-3.

Oppsigelse i forsikringstiden med to måneders frist.
If kan si opp forsikringen med to måneders varsel, jf. FAL §§ 3-7 og 12-4, hvis det er rimelig og

forsikringstaker/sikrede/forsikrede har fremkalt - eller har medvirket til å fremkalle - skade forsettlig, eller•
forsikringstaker/sikrede/forsikrede har forsømt å overholde en sikkerhetsforskrift, eller•
skadeforløpet viser stort avvik fra det normale, eller•
det i løpet av de siste 12 måneder har vært minst tre skader til sammen under denne og andre avtaler med If, eller•
forsikringstaker/sikrede/forsikrede har medvirket til svik mot If ihht FAL §§ 4-3/13-2 eller §§ 8-1/18-1, eller•
forsikringstaker gjentatte ganger har misligholdt betalingsfristene, eller•
forsikringstaker/sikrede/forsikrede eller noen som kan identifiseres med disse, har fremsatt trusler mot ansatte i If.•
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If kan også si opp forsikringen med to måneders frist, jf. FAL §§ 3-7 og 12-4, der bruken av forsikringsgjenstanden eller sikredes virksomhet endres i 
forsikringstiden på en måte som innebærer at If ikke ville ha overtatt forsikringen om det nye forholdet hadde foreligget ved forsikringstidens begynnelse, eller er 
av betydning for Ifs mulighet til å gjenforsikre.

1.6 Betaling når forsikringsavtalen er opphørt 
Dersom betalingsfristen ved 2. gangs varsel betalingspåminnelse ikke overholdes, opphører avtalen helt eller delvis på grunn av manglende betaling. If har i slike 
tilfeller krav på premie for den tid det har vært i ansvar etter bestemmelsene i FAL kapittel 5 og/eller 14. 
Avtalen, eller de deler av avtalen som kravet gjelder, blir annullert. If har også krav på et tillegg for følgende omkostninger:

poliseutstedelseskostnad inntil 300 kr pr avtale •
panthaverinteresse inntil 300 kr pr. forsikringsobjekt, dog kr 600 for fritidsbåt•
bilansvar tilsvarende inntil to måneders premie•

2 Ved skade 
2.1 Skjønn
Er det adgang til å kreve skjønn i henhold til forsikringsvilkårene, gjelder følgende bestemmelser om fremgangsmåten

Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker det, kan han eller hun velge særskilt 
skjønnsmann for bestemte ting ved avbruddstap for bestemte spørsmål.

Har den ene av partene skriftlig underrettet den annen om sitt valg, plikter denne innen en uke etter at han eller hun har mottatt underretningen å gi meddelelse 
om hvem han eller hun velger. Før skjønnet velger de to skjønnsmenn en oppmann. Hvis noen av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes 
hjemsted og utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på hans eller hennes 
vegne av tingretten i den rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte.

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

Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorar til oppmannen og mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med en halvdel hver. Er det If som 
krever skjønn ved tingskade, og den annen part er forsikringstaker i egenskap av privatperson, dekker If likevel alle omkostninger ved skjønnet hvis 
forsikringstakeren ikke selv ønsker å bære sin del. Skjønnets verdsettelser er bindende for begge parter.

2.2 Renter av erstatningsbeløp 
Sikrede har krav på renter overensstemmende med reglene i FAL § 8-4 eller § 18–4. 

2.3 Merverdiavgift
If erstatter ikke merverdiavgift som sikrede har fradragsrett for i sin næringsvirksomhet.

2.4 Mangelfull/feilaktig utført reparasjon
If svarer ikke for mangelfull/feilaktig utført reparasjon, eller følgeskader etter slik reparasjon, med mindre de nye skadene er dekningsmessige i henhold til 
forsikringens vilkår.

3 Følgene av svik 
Den som gjør seg skyldig i svik mot If, mister ethvert erstatningskrav mot If etter denne og andre forsikringsavtaler i anledning samme hendelse, og If kan si opp 
enhver forsikringsavtale med sikrede, jf. punkt om "Oppsigelse i forsikringstiden" samt FAL §§ 4-2, 4-3 og 8-1 eller §§ 13-2, 13-3 og 18-1.

4 Generelle bestemmelser 
4.1 Identifikasjon 
Bestemmelser om at sikredes rett til erstatning helt eller delvis bortfaller som følge av sikredes handlinger eller unnlatelser får tilsvarende anvendelse ved 
handlinger eller unnlatelser fra personer som nevnt i FAL § 4-11, annet ledd.

I næringsvirksomhet gjelder dette ved handlinger eller unnlatelser gjort av ansatt som har det overordnede ansvar for den del av virksomheten hvor 
forsømmelsen er gjort.

I  næringsvirksomhet  kan i tillegg identifikasjonsadgangen avtales særskilt. Dette fremkommer i så fall av det vilkår som gjelder for den enkelte forsikring.

4.2 Ulovlige interesser 
Forsikringen omfatter kun lovlige interesser som kan verdsettes i penger. 
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4.3 Vinningsforbud 
Forsikringen skal ikke føre til vinning, men skal bare erstatte det tap som virkelig er lidt innenfor rammen av forsikringsavtalen. Forsikringssummen er intet bevis 
for tingens eller interessens verdi. 

4.4 Lovvalg 
Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med lov 27. november 1992 nr. 111 om lovvalg i forsikring, eller det er gjort 
annen avtale.

4.5 Valuta 
Prisen, forsikringssummer, erstatningsbeløp m.v. som springer ut av forsikringsavtalen, regnes i norske kroner (NOK) dersom ikke annet fremgår av vilkår eller 
forsikringsbevis. 

4.6 Garantiordning for skadeforsikring
If er medlem av garantiordningen for skadeforsikring, se lov 12. juni1996 nr. 75 om banksikring kapittel 2a og forskrift 22. desember 2006 nr. 1617 om 
garantiordning for skadeforsikring. Ordningen skal være en trygghet for sikrede dersom If ikke kan betale det de plikter i henhold til inngåtte 
skadeforsikringsavtaler.

Garantiordningen dekker opp til 90 % av hvert enkelt krav. Krav etter forsikringer som gjelder bolig og tvungen ansvarsforsikring skal likevel dekkes med 100 %. 
Garantiordningen dekker ikke forsikringskrav
utover 20 millioner kroner for hvert krav for hver sikret for hvert skadetilfelle.

Garantiordningen dekker blant annet ikke kredittforsikring, livsforsikringer, energiforsikringer og luftfartsforsikringer. Videre dekkes ikke sjøforsikring, unntatt når 
forsikringen gjelder skip som ikke er registreringspliktige i henhold til lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) § 11 annet
ledd, eller fiskefartøyer opp til og med 50 bruttotonn som er registrert i Skipsregisteret, jf. sjøloven § 11 første ledd første punktum.

Garantiordningen dekker ikke næringslivsforsikringer, når forsikringen gjelder foretak som ved avtaleinngåelsen eller senere fornyelser oppfyller minst to av 
følgende vilkår

har flere enn 250 ansatte•
har en omsetning på minst 100 millioner i følge siste årsoppgjør•
har eiendeler ifølge siste balanse på minst 50 millioner kroner•

For nærmere detaljer henvises det til ovennevnte lov om banksikring og forskrift om garantiordning for skadeforsikring.

4.7 Atomskade
If svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med atomskade - uansett årsak - 
fra atomsubstans (se lov 12. mai 1972 nr.  28 om atomenergivirksomhet (atomenergiloven) § 1 c og h). Unntaket gjelder ikke bruk av radioisotoper som angitt i 
lovens § 1 c og som er lovlig i samsvar med lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling. 

Denne begrensning gjelder i den utstrekning det ikke uttrykkelig er presisert i forsikringsbeviset at den er fraveket. 

4.8 Krig
If svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med krig eller krigslignende 
handlinger, enten krig er erklært eller ikke, opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden. 

4.9 Terror
For forsikringer av bygninger, maskiner, løsøre, varer og driftstap knyttet til næringsvirksomhet, offentlig virksomhet og bygninger/husleietap tilhørende 
borettslag/boligsameie er erstatningsplikten begrenset til 
50 000 000 EUR pr hendelse, dersom den erstatningsmessige skade er forårsaket av eller står i sammenheng med en terrorhandling. For slike forsikrede ting og 
interesser som befinner seg utenfor Norden, Estland, Latvia eller Litauen, erstattes ikke skader som er forårsaket av eller står i sammenheng med terrorhandling.

Med terrorhandling forstås en rettsstridig, skadevoldende handling rettet mot allmennheten, herunder en voldshandling eller farlig spredning av biologiske eller 
kjemiske substanser - og som fremstår å være utført i den hensikt å utøve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for å fremkalle 
frykt. Med hendelse forstås alle skader som rammer If og dets morselskap med øvrige filialers forsikringstakere i Norden, Estland, Latvia eller Litauen innenfor et 
tidsrom av 48 timer. Overstiges den fastsatte grense pr hendelse, må sikrede tåle en forholdsmessig reduksjon av erstatningsbeløpet.

Denne begrensning gjelder i den utstrekning det ikke uttrykkelig er presisert i forsikringsbeviset eller i personforsikrings - eller reiseforsikringsvilkår, at den er 
fraveket helt eller delvis.

4.10 Jordskjelv og vulkanske utbrudd
If svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med jordskjelv og vulkanske 
utbrudd. Denne begrensning gjelder i den utstrekning det ikke uttrykkelig er presisert i bransjevilkåret at den er fraveket.
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4.11 Brudd på internasjonal lovgivning, sanksjoner
If kan ikke gi tilsagn om dekning eller betale ut erstatning eller andre ytelser dersom dette kan medføre at If eller dets reassurandører handler i strid med eller 
utsettes for, forbud, restriksjoner eller sanksjoner vedtatt i De Forente Nasjoners organer. Det samme gjelder handels- eller økonomiske sanksjoner, lover eller 
direktiver vedtatt av EU, Storbritannia og Nord-Irland, Norge eller USA. 

Denne begrensning kan ikke fravikes ved avtale.

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

4.13 Personopplysninger 
De personopplysninger If innhenter om deg er nødvendige for at If skal kunne administrere forsikringen, oppfylle If sine avtaleforpliktelser og forøvrig dine ønsker 
som kunde. Opplysningene vil også kunne benyttes for å vurdere og fatte beslutninger om forsikringers innhold og vilkårsutforming, samt i markedsanalyser og 
markedsføring av våre produkter.

Personopplysningene kan for de nevnte formål også utleveres til selskap/organisasjoner If samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS og EU-området. 
Dersom du vil vite hvem som er våre 
samarbeidspartnere kan du kontakte personopplysningsansvarlig i If.

Dersom If har opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil opplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav. Opplysningene vil også kunne 
benyttes for å gi deg informasjon om 
selskapets/samarbeidsorganisasjonens tjenester forøvrig. Etter lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) har du 
rett til å få innsyn i de opplysninger If har om deg, og rett til å kreve at If retter feilaktige eller ufullstendige opplysninger.

Har du spørsmål om selskapets bruk av personopplysninger, kan du henvende deg til If (personopplysningsansvarlig).

Det gjøres særskilt oppmerksom på at dersom du ikke ønsker direkte markedsføringshenvendelser for fremtiden kan du når som helst reservere deg mot dette 
ved henvendelse enten til If, eller det sentrale reservasjonsregister i Brønnøysund.
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1 Hvem forsikringen gjelder for
Den som er nevnt i forsikringsbeviset.•
Ektefelle, samboer med felles adresse i Folkeregisteret og andre medlemmer av den sikredes faste husstand. Medlemmer av et bokollektiv regnes ikke som •
en fast husstand.
Innehaver av tinglyst eiendomsrett, panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett ved forsikring av fast eiendom. Forsikringen gjelder ikke for tinglyste, •
registrerte rettigheter i det forsikrede innbo og løsøre. Lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (FAL), § 7-1, 3. ledd er fraveket.
Annen eier av ting enn de som er nevnt ovenfor, men bare dersom de som er nevnt ovenfor skriftlig har påtatt seg forsikringsplikt eller skriftlig har påtatt •
seg å bære risikoen for tingen.

If kan med bindende virkning for medforsikrede endre avtalen eller la den opphøre.

Forsikringen gjelder for ny eier ved eierskifte inntil den nye eieren har tegnet forsikring, men ikke lenger enn 14 dager etter eierskiftet.

2 Når forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder for skade inntruffet i tidsperioden nevnt i forsikringsbeviset.

3 Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder på det sted som er nevnt i forsikringsbeviset, forsikringsstedet. 
Forsikringen gjelder innenfor Norden

for ting, penger og verdipapirer som midlertidig, men ikke lenger enn 2 år, er utenfor forsikringsstedet, •
for ting som skal selges, •
på nytt bosted etter flytting.  •

Naturskadeforsikringen, etter lov om naturskadeforsikring gjelder i Norge.

4 Hva som er forsikret
4.1 Hva som inngår i forsikringen
4.1.1 Innbo og løsøre
Innenfor den forsikringssum som er angitt i forsikringsbeviset, dekkes innbo og løsøre, samt:

inntil 20 000 kr for løse deler og løst tilbehør til privat motorkjøretøy,•
gressklipper, snø- og jordfreser e.l. som ikke kan kjøres fortere enn 10km/t med totalvekt inntil 750 kg,•
inntil 20 000 kr for hver fritidsbåt inntil 15 fot og hver påhengsmotor inntil 10 hk.,•
inntil 20 000 kr for hver tilhenger til person- eller varebil,•
hangglider og paraglider,•
kano, kajakk og seilbrett,•
til sammen inntil 100 000 kr for yrkesløsøre og varer i bygning på forsikringsstedet,•
ingen sumbegrensning for hobbyveksthus. •

For gjenstander innført til Norge (kjøpt eller mottatt som gave) og som ikke er deklarert i henhold til gjeldende regelverk, er det en sumbegrensning tilsvarende 
beløp for tollfri innførsel (for tiden kr 6000), se Tolloven/Merverdiavgiftsloven med forskrifter.

Forsikringen omfatter ikke motorkjøretøy, fastmontert tilbehør, dekk og felger til motorkjøretøy.

Utover forsikringssummen for innbo og løsøre omfattes også: 
Penger og verdipapirer
Erstatningen er begrenset med til sammen 20 000 kr. Innbo og løsøreforsikring tilknyttet fritidsbolig omfatter ikke penger og verdipapirer. 
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 skade. Dekningen gjelder også for student 
som har tegnet forsikring på studiestedet. Ekstrautgifter utover en uke skal avtales med If på forhånd. Ingen sumbegrensning.
Flyttings- og lagringsutgifter 
Flyttings- og lagringsutgifter ved nødvendig flytting etter skade. 
Prisstigning
Påløpne merutgifter på grunn av prisstigning etter skadedag. 
Investeringer
Nyanskaffelser av innbo og løsøre i avtaleperioden med inntil 10 % av forsikringssummen. Verdiøkningen skal meldes If senest ved utløpet av avtaleperioden.
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 50 000 kr. Forsikringen omfatter ikke utgifter til reise og opphold i forbindelse med rekonstruksjonen.
Bygningsmessig tilleggsinnredning bekostet av sikrede i leid eller sameiet bolig
Tap som sikrede lider ved skade på bygningen dersom tilleggsinnredningen ikke lenger kan brukes fordi leiekontrakten opphører som følge av skade på bygningen 
med hjemmel i lov eller av samme grunn er lovlig oppsagt av utleier, eller innredningen ikke blir utbedret som ledd i bygningsskadens utbedring. Erstatningen er 
begrenset til 500 000 kr.
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4.1.2 Yrkesskadeforsikring
Dersom sikrede i egenskap av privatperson er å betrakte som arbeidsgiver i henhold til lov om yrkesskader, § 2a, hefter If i overensstemmelse med vilkårene i 
loven overfor skadelidte som etter lovens paragraf er å betrakte som arbeidstaker. 
For yrkesskadeforsikring er det ingen sumbegrensning eller egenandel.

5 Forsikringens omfang
5.1 Brann
Sikkerhetsforskrifter, se kapittel 8.

5.1.1 Hva forsikringen omfatter
Forsikringen omfatter skade ved 

brann, dvs. ild som er kommet løs,•
eksplosjon,•
plutselig nedsoting,•
utstrømning av etsende gass når årsaken er en identifiserbar hendelse, •
utstrømning fra brannslokningsapparat eller sprinkleranlegg,•
luftfartøy eller deler av eller fra luftfartøy, som rammer ting.•

5.1.2 Hva forsikringen ikke omfatter
Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann.•
Heksesot•
Sprekker og setninger som skyldes en serie sprengninger.•
Skader etter lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven), av 1.7.2009.•

5.2 Naturulykke
5.2.1 Hva forsikringen omfatter
Forsikringen omfatter skade på brannforsikrede ting i Norge som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd, jfr. 
lov om naturskadeforsikring.

5.2.2 Hva forsikringen ikke omfatter
Skade på skog eller avling på rot, varer under transport, motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, skip og småbåter, og ting i disse, fiskeredskap på fartøy eller •
i sjøen, utstyr i sjøen for produksjon av fisk, fisk i steng, lås, eller dam, utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster på havbunnen. If 
erstatter likevel skade - på motorvogn og tilhenger til bil, luftfartøy, seilbåt og motorbåt samt utstyr for utvinning av olje, gass eller andre naturforekomster 
på havbunnen når disse ting er varer i næringsvirksomhet og befinner seg på land i Norge. 
Selv om det foreligger forsikring på ting som det ikke er naturlig å brannforsikre, så som bruer, klopper, moloer, stein- og betongbrygger, damanlegg, •
tunneler i fjell o.l., omfattes heller ikke dette. 
Skade på flytebrygger og andre flytende konstruksjoner, sjøkabler, fjordspenn og luftspenn over vann inkl. feste på land. •
Skade på skinnegående materiell, som tog, trikk og lignende. •
Skade på jord-/sjøvarmeledning, infiltrasjons-/spredeledning, spredegrøft, brønn eller borehull. •
Skade på hageanlegg utover bestemmelsene i kapittel 4 om skade etter lov om naturskadeforsikring.•
Kostnader til sikring/forebygging dekkes ikke, selv om dette er en forutsetning for å utbedre skaden på hage/hageanlegg.•
Avling (avkastning av hageanlegget). •
Skade som alene rammer antenner, skilt, markiser e.l. •
Skade som umiddelbart skyldes frost, tele, tørke, nedbør, snøtyngde eller isgang. •
Skade som skyldes dyr, insekter, bakterier, sopp, råte e.l. •
Skade på byggverk eller ting i dette når byggverket er oppført etter at det for vedkommende område er nedlagt bygge- og deleforbud- i medhold av •
naturskadelovens paragraf 22 - og skaden er av slik art som vedtaket gjelder. 
Utgifter til forebygging, sikring, flytting eller andre tiltak som ikke skyldes direkte skade på forsikret byggverk eller løsøre. Er forsikret ting skadet eller direkte •
truet ved utløst naturulykke dekkes nødvendige redningsutgifter som omhandlet i forsikringsavtaleloven inntil gjenoppføringsprisen. For annet enn bygning: 
gjenanskaffelsesprisen.

5.3 Lynnedslag og elektrisk fenomen
5.3.1 Hva forsikringen omfatter
Forsikringen gjelder for skade ved lynnedslag, brudd på elektrisk ledning og elektrisk fenomen. Med elektrisk fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og 
overspenning - også som følge av lyn og tordenvær. Aldersfradrag, se kapittel 10.

Matvarer i fryser
Forsikringen gjelder for skade på matvarer ved utilsiktet temperaturstigning i fryser. Erstatningen er begrenset til 10 000 kr. Erstatningsberegning ved følgeskade 
på fryser, se punkt 10.

5.4 Tyveri og skadeverk
Sikkerhetsforskrifter, se kapittel 8.
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5.4.1 Hva forsikringen omfatter
Tyveri av innbo og løsøre i bygning. 
Forsikringen omfatter også plutselig skadeverk i forbindelse med innbrudd. I tillegg erstattes bygningsskade ved innbrudd i leid eller sameiet bolig inntil 32 000 kr.
Begrensning: 
Tyveri fra bod med adgang fra felles kjeller, loft, garasje og annet fellesareal erstattes med inntil 50 000 kr. Sykkel: Se eget punkt.

Tyveri i bygning som er sikredes arbeidsplass.
Erstatningen er begrenset til 10 000 kr.

Tyveri fra privat boligs uteareal unntatt fellesareal. 
Erstatningen er begrenset til 30 000 kr. Sykkel: Se eget punkt.

Tyveri av sykkel og barnevogn uten hensyn til hvor tyveriet fant sted.
a) Tyveri av sykkel. 
Sykkeltilhenger som er låst fast eller montert fast til sykkelen, erstattes også. Erstatningen for hver sykkel/sykkeltil- henger er begrenset til 10 000 kr. Spesiell 
egenandel, se kapittel 7. 
b) Tyveri av barnevogn. 

Ran, overfall og napping av veske.
Ran og overfall.
Napping av veske som sikrede bærer. Erstatning for veskenapping er begrenset til 32 000 kr.

5.4.2 Hva forsikringen ikke omfatter
Tyveri i fellesrom og fellesgarasje selv om tingen oppbevares i låst skap o.l. •
Tyveri og skadeverk fra andre rom på bygge- og anleggsplass enn rom for beboelse. •
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.
Skader etter lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven), av 1.7.2009.•

5.5 Rørbrudd, gass, vann og annen væske
Sikkerhetsforskrifter, se kapittel 8.

5.5.1 Hva forsikringen omfatter
5.5.1.1 Gass, vann og annen væske
Skade ved utstrømming av gass, vann eller annen væske fra rørledning med tilknyttet utstyr 

ved brudd eller lekkasje. •
ved oversvømmelse fra slikt tilknyttet utstyr. •

Tap av gass, vann eller annen væske erstattes med høyst 10 000 kr.

5.5.1.2 Inntrengning av vann
Skade ved vann som plutselig trenger inn i bygning direkte fra terreng, gjennom grunnen eller gjennom avløpssystemet, i slik mengde at det blir stående vann på 
gulvet.

5.5.1.3 Oversvømmelse/lekkasje
Oversvømmelse eller lekkasje fra akvarium eller vannseng.

5.5.2 Hva forsikringen ikke omfatter
5.5.2.1 Gass, vann og annen væske
Skade 

ved oversvømmelse fra gulvsluk gjennom utett gulv eller oppforinger rundt sluk,•
i våtrom på gulv eller vegg som skal tåle vann,•
ved kondens.•

6 Forsikringssum
6.1 Førsterisiko
For poster med oppgitt sum i vilkåret og for poster i forsikringsbeviset betegnet som førsterisiko, erstattes skaden - etter fradrag av egenandel - inntil de 
oppgitte summer. Bestemmelsene om underforsikring gjelder ikke.

7 Egenandel
I erstatningsoppgjøret fratrekkes en egenandel på 4 000 kr, med mindre annen egenandel er avtalt eller særskilt bestemt i vilkårene. 
Ved erstatningsberegningen gjøres eventuelle reduksjoner med hjemmel i vilkår eller lov før fradrag av egenandel.
Hvis skaden erstattes ved at If fremskaffer tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende ting, plikter sikrede å innbetale egenandelen til If.
Har sikrede flere forsikrede ting i If som er berørt ved en og samme hendelse, trekkes bare den høyeste  egenandelen.
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Spesielle egenandeler innbo og løsøre: 
a) Ved naturulykke etter lov om naturskadeforsikring, gjelder den egenandel som til enhver tid er fastsatt av Justis- og politidepartementet. 
 
b) Ved vanninntrengning direkte fra terreng eller grunnen, er egenandelen   4 000 kr med mindre høyere egenandel fremgår av forsikringsbeviset.
 
c) Det fratrekkes ingen egenandel ved tyveriskade hvis alarm er utløst. Dersom det fremgår av forsikringsbeviset at høyere egenandel er avtalt, reduseres denne 
med 4 000 kr. Alarmen må være montert av installatør godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd.
 
d) Ved tyveri av sykkel halveres avtalt egenandel når sykkelen er registrert i et sykkelregister godkjent av Finansnæringens Hovedorganisasjon. Abonnementet 
skal være betalt og løpende.

8 Sikkerhetsforskrifter og endring av risiko
8.1 Følger av å ikke 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 (jfr. forsikringsavtaleloven § 4-8).

8.2 Endring av risikoen
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 satt ned (jf. FAL par. 4-7). Flytting til annet forsikringssted må meldes til If innen utløpet av forsikringens avtaleperiode. Dersom 
slik melding ikke er gitt kan erstatningen bli forholdsmessig satt ned.

8.3 Brann
Bygningen skal ha minst en røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på soverom når dører er lukket, og husbrannslange eller 6 kg's ABE pulverapparat som 
kan benyttes i alle rom. 

Gassanlegg skal prosjekteres, installeres, endres, repareres, driftes, vedlikeholdes, innmeldes og kontrolleres som beskrevet i forskrift av 8. juni 2009 nr. 602 med 
senere utgaver, om håndtering av farlig stoff med tilhørende veiledning og temaveiledninger utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.* 
*Gjeldende forskrift med veiledning og temaveiledninger vil til enhver tid være å finne på www.dsb.no. Gassforbrukende utstyr som hvitevarer, 
oppvarmingskilder m.v. skal installeres, brukes, vedlikeholdes, installeres og kontrolleres i henhold til produsentens anvisninger.

8.4 Vannskade
For å unngå frostskader skal sikrede sørge for at bygning er tilstrekkelig oppvarmet eller sørge for nedtapping av røranlegg. Ved nedtapping må sikrede først 
kontrollere at stoppekran er tett.

Kjøleskap, kaffe- og isbitmaskiner og lignende utstyr som er tilkoblet vann, skal ha automatisk avstenging med føler i områder hvor lekkasje kan oppstå. 
Leverandørens vedlikeholdsplan skal følges.

Utvendig vannbasseng/annen badeinnretning som boblebad, badestamp o.l. skal tømmes for vann eller holdes tilstrekkelig oppvarmet.

8.5 Tyveri og skadeverk
Sikkerhetsforskriften 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.
Sykkel skal være låst, og nøkkel skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.

9 Skademelding
Skade skal meldes til If uten ugrunnet opphold. If kan kreve at skademelding skal inneholde sikredes fødselsnummer (11 siffer). Følgende skader skal meldes til 
politiet: Brann, tyveri, skadeverk. If kan kreve at også andre skader skal meldes til politiet.

10 Skadevurdering og erstatningsregler
FAL § 6-1 er fraveket, istedet gjelder bestemmelsene nedenfor.
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10.1 Oppgjørsmåter
Erstatningsgrunnlaget fastsettes til hva det vil koste

å reparere/utbedre skaden, eller •
å gjenanskaffe tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende ting, eller •
gjenoppføre tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende bygning. •

If har rett til å bestemme hvilket av disse alternativer og hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes, eller velge å betale kontant. Sikrede kan uansett 
velge kontanterstatning. Erstatningen kan ikke overstige det beløp If skulle ha betalt for reparasjon eller gjenanskaffelse.

10.2 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 par. 4-11).

10.3 Erstatningsberegning innbo og løsøre
10.3.1 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. Erstatningsgrunnlaget kan 
ikke settes høyere enn verdien før skaden fratrukket gjenverdi etter skaden. Utrangert innbo og løsøre som ikke lenger er i bruk erstattes etter sin 
omsetningsverdi som brukt. For matvarer i fryser er erstatningsbeløpet høyst 10 000 kr.

10.3.2 Gjenstand anskaffet nytt
Ved gjenanskaffelse gjøres det fradrag for verdiøkning ved at brukte ting blir erstattet med nye. For andre gjenstander enn klær/skotøy, elektrisk innretning, 
maskin eller apparat beregnes fradraget med 5 % for hvert påbegynt år fra gjenstanden er 5 år. Fradraget er høyst 80 %. For klær og skotøy gjøres det fradrag på 
10 % for hvert påbegynt år fra klærne er 1 år, høyst 80 %. 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, for PC og datautstyr fra 1. år, høyst 80 %. Ved ulik alder på skadde deler legges den eldste delens alder til 
grunn. Dersom det er boet, eller arvinger, til sikrede som skal ha erstatningen, se neste punkt. 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 ved skadetidspunktet var 75 %, eller mer, av nyverdi. 
Denne verdi baseres på tingens alder, slitasje, sannsynlig brukstid og nedsatt anvendelighet.

10.3.3 Gjenstand anskaffet brukt
Gjenstand anskaffet brukt ved arv, gave eller kjøp, erstattes med gjenanskaffelsesprisen for tilsvarende eller i det alt vesentlig tilsvarende, brukt gjenstand. 
Dersom det er boet, eller arvinger, til sikrede som skal ha erstatningen, skal erstatningen alltid beregnes som gjenstand anskaffet brukt.

10.3.4 Prisstigning og 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 en hver form for erstatning for husleietap, også fra andre forsikringsselskaper, samt innsparte utgifter.

10.4 Skjønn
Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, og spørsmål i forbindelse med beregning av avbruddstap, avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller If krever det. 
Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår legges til grunn.

10.5 Forhold til panthaver, konkursbo, nye eiere o.l.
Overfor panthavere, konkursbo, leasingselskap, utleiefirma o.l. er Ifs ansvar begrenset til det laveste av følgende beløp: 
Nedgangen i tingens omsetningsverdi som følge av skaden,
Vedkommendes økonomiske interesse i tingen på skadetidspunktet. 
For panthavere betyr "tingen" i denne sammenheng pantobjektet i sin helhet. Bestemmelsene ovenfor gjelder ikke leaset fast eiendom. Ved konkurs gjelder 
bestemmelsene ovenfor uten hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at skaden inntraff.  Overfor andre nye eiere etter at skaden inntraff enn eierens 
ektefelle, samboer eller livsarving, begrenses Ifs ansvar som om gjenoppføring eller gjenanskaffelse ikke finner sted.

Ifs overtakelse av panterett 
Er If ansvarlig overfor panthaver, men ikke overfor eier, inntrer If i panthavers rett i den utstrekning selskapet betaler erstatning til panthaver.

10.6 Eiendomsretten til skadde ting, og til ting som kommer til rette
Sikrede er pliktig til å beholde en skadet ting mot å få utbetalt erstatning for skaden på tingen, men If har rett til å overta skadde ting. Kommer ting til rette etter 
at erstatning er betalt, har den sikrede rett til å beholde tingen mot å betale erstatningen tilbake. Sikrede må, dersom han/hun ønsker å beholde tingen, gi 
skriftlig beskjed om dette innen 21 dager etter at If har sendt beskjed om at tingen har kommet til rette. Innen samme frist må erstatningen være tilbakebetalt, i 
motsatt fall tilfaller tingen If.
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10.7 Merverdiavgift
Merverdiavgift refunderes bare i den utstrekning slik avgift er påløpt innen 5 år og kan dokumenteres ved utbedring av skaden.

10.8 Medforsikredes stilling ved skadeoppgjør
Ved skadeoppgjør kan If forhandle med forsikringstakeren og utbetale erstatningen til ham med bindende virkning for medforsikrede med mindre If har fått 
skriftlig meddelelse om den medforsikredes interesse etter at skaden inntraff, men før oppgjøret finner sted.
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1 Hvem forsikringen gjelder for
Forsikringen gjelder for

privatperson som er nevnt i forsikringsbeviset.•
dennes ektefelle eller samboer med felles adresse i Folkeregisteret.•
andre medlemmer av den sikredes faste husstand•
innehaver av tinglyst eiendomsrett.•

2 Når forsikringen gjelder
Hvis ikke annet er avtalt, må skaden være konstatert av sikrede eller av skadelidte i løpet av forsikringstiden.

Alle skader som skyldes samme ansvarsutløsende handling, unnlatelse eller begivenhet, eller som har sin årsak i en sammenhengende kjede av hendelser, regnes 
som ett skadetilfelle og henføres til det tidspunkt første skade ble konstatert.

Skaden blir å henføre til den forsikring som gjaldt da skaden først ble konstatert.

3 Hvor forsikringen gjelder
Hvis ikke annet er avtalt, gjelder forsikringen for skade

som inntreffer i Norden, og•
som sikrede er erstatningsansvarlig for etter gjeldende rett i de nordiske land.•

4 Hva som inngår i forsikringen
Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for skade som sikrede har voldt i egenskap av privatperson.

5 Forsikringens omfang
5.1 Hva forsikringen omfatter
Forsikringen omfatter skade på person eller ting

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 skade ikke overstiger egenandelen.

5.2 Hva forsikringen ikke omfatter
5.2.1 Garanti mm
Forsikringen omfatter ikke ansvar som sikrede har påtatt seg å bære og som går utover det som følger av 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. 

5.2.2 Yrkes- eller ervervsvirksomhet
Forsikringen omfatter ikke ansvar under utøvelse av yrkes- eller ervervsvirksomhet.

5.2.3 Gjenstander sikrede har i sin varetekt
Forsikringen omfatter ikke skade på ting, se ovenfor, som sikrede har til leie, lån, bruk eller oppbevaring.

5.2.4 Andre familiemedlemmer
Forsikringen omfatter ikke ansvar overfor medlemmer av sikredes familie. Til familie regnes sikredes foreldre, barn, søsken og deres ektefeller, samt sikredes 
ektefelle eller samboer med felles adresse i Folkeregisteret.

5.2.5 Motorkjøretøy mm
Forsikringen omfatter ikke ansvar som eier, fører eller bruker av

motorkjøretøy•
rullestol med motor og annet tilsvarende motorisert forflytningshjelpemiddel for bevegelseshemmede, regnes ikke som motorkjøretøy når det ikke •
kan kjøres fortere enn 10 km/t.
motorisert innretning beregnet for barn anses ikke som motorkjøretøy når den er sperret for en maksimal hastighet på inntil 6 km/t og ikke veier •
over 50 kg.
arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri. Forsikringen omfatter likevel rettslig erstatningsansvar som eier, fører, eller bruker av arbeidsmaskin •
med eget fremdriftsmaskineri som ikke kan kjøres fortere enn 10 km/t, har totalvekt inntil 750 kg og brukes på eller i tilknytning til egen eiendom.

seilbåt eller motordrevet fartøy (seilbrett regnes i denne sammenheng ikke som seilbåt).•
luftfartøy (hangglider og paraglider uten motor regnes i denne sammenheng ikke som luftfartøy).•
registrert trav- eller galopphest.•



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Forsikringsvilkår - privatansvar
Avtalenummer   SP775123.1.4

2. juni 2014  13 (17)

5.2.6 Smitte eller overføring av sykdommer
Forsikringen omfatter ikke ansvar ved overføring av smittsom sykdom mellom mennesker, uavhengig av på hvilken måte smitten finner sted.

5.2.7 Graving, pigging m.m.
Forsikringen omfatter ikke ansvar for tingskade oppstått ved gravings-, piggings-, sprengnings-, spuntings-, pelings- og rivningsarbeid. Som sprengning regnes 
også bruk av ekspanderende masse.

5.2.8 Foreldres objektive ansvar
Forsikringen omfatter ikke foreldres objektive ansvar for barns skade forvoldelse etter Lov om skadeerstatning (skl) 13. juni 1969 nr 26 § 1-2 nr 2.

5.2.9 Annen fast eiendom
Forsikringen omfatter ikke ansvar for annen fast eiendom enn den som er nevnt i forsikringsbeviset.

5.2.10 Forsettlig handling eller unnlatelse
Forsikringen omfatter ikke ansvar for skade som er voldt ved forsettlig handling eller unnlatelse, og følger av slik skade.

5.2.11 Forurensning
Forsikringen omfatter ikke ansvar for forurensning av luft, vann eller grunn, eller skade som følger herav. Som forurensning regnes også støv, støy, larm, lukt, lys 
og bestråling. 

Forsikringen omfatter likevel skader hvor årsaken til forurensningen er plutselig og uforutsett.

5.2.12 Dagbøter, oppreisning, ærekrenkelse m.m. 
Forsikringen omfatter ikke ansvar for dagbøter, bøter, ærekrenkelser eller oppreisning, herunder etter skl. §§ 3-5 og 3-6, eller for bøter o.l. (herunder "Punitive 
Damages" eller "Exemplary Damages").

5.2.13 Sopp og råte
Forsikringen omfatter ikke skade på ting ved sopp og råte eller på grunn av langsom inntrenging av fuktighet.

5.2.14 Naturmangfoldloven
Forsikringen omfatter ikke ansvar etter lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 1.7.2009.

6 Forsikringssummer
Ifs samlede erstatningsplikt er begrenset  til 3 000 000 kr ved hvert skadetilfelle.

Saksomkostninger dekkes i tillegg.

7 Egenandel
Sikredes egenandel er 4 000 kr ved hvert skadetilfelle.

8 Sikkerhetsforskrifter
8.1 Følger av ikke å overholde sikkerhetsforskriftene
Sikrede plikter å overholde sikkerhetsforskriftene som beskrevet nedenfor. Hvis brudd på sikkerhetsforskrifter fører til skade eller større erstatningsansvar enn 
sikrede ellers ville hatt, og sikrede har forsømt å overholde dem eller å påse at de ble overholdt, kan utbetalingen under forsikringen bli redusert eller falle bort, jf. 
FAL § 4- 8.
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8.2 Tank for oppbevaring av brannfarlig væske, olje  og andre kjemikalier
Nedgravde tanker skal kontrolleres jevnlig (korrosjonsangrep kontrolleres i rengjort tank og veggtykkelse måles) og tank inklusive rørledninger tetthetsprøves 
med påtrykket luft eller vakuum. Tankene skal kontrolleres 

senest 15 år etter at tanken var ny, og deretter senest hvert 5. år•
senest 10 år etter rekondisjoneringen, og deretter senest hvert 5. år.•

Tanker der veggtykkelsen er redusert med 50 % eller mer kan ikke rekondisjoneres.

Tilstands- og kvalitetskontrollen inklusive målte veggtykkelser skal dokumenteres skriftlig.

For visse tanktyper kan kontroll alternativt gjennomføres ved slikt system for automatisk lekkasjeovervåking som vist til i Forskrift av 8. juni 2009 nr 602 
Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap) og Forskrift av 1.juni 2004 nr. 931 Forskrift om begrensning av forurensning (Statens forurensningstilsyn, Klima- og 
forurensningsavdelingen), se forskriftens kap. 1.

9 Plikter ved skadetilfellet
Skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal meldes If uten ugrunnet opphold. Skademeldingen skal inneholde sikredes fødselsnummer (11 siffer).

Har sikrede oversittet 1-årsfristen for å gi melding om forsikringstilfellet til If (jf. FAL § 8-5, 1. ledd), har If rett til regress mot sikrede i de tilfellene hvor If har 
utbetalt erstatning direkte til skadelidte.

Når erstatningskrav er reist mot sikrede eller If, plikter sikrede
• omgående å gi If alle opplysninger av betydning for sakens behandling
• på egen bekostning å utføre de undersøkelser og utredninger som If finner nødvendig, samt å møte ved forhandlinger eller rettergang.

Hvis sikrede uten Ifs samtykke innrømmer erstatningsplikt eller forhandler om erstatningskrav, er dette ikke bindende for If.

10 Skadevurdering og erstatningsregler
10.1 Oppgjørsregler
Når et erstatningskrav som omfattes av forsikringen overstiger den avtalte egenandel, tilligger det If å

utrede om erstatningsansvar foreligger•
forhandle med kravstilleren•
om nødvendig prosedere saken for domstolene.•

If betaler den del av erstatningen som overstiger egenandelen. 

If har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte.

10.2 Omkostninger
If betaler sine egne omkostninger ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet. Eventuelle omkostninger til ekstern advokat og annen sakkyndig bistand, valgt eller 
godkjent av If, betales av If i den utstrekning summen av omkostningene og eventuelle erstatningsutbetalinger overstiger egenandelen. Se likevel kap. 6 
Forsikringssum.

Hvis erstatningskravet og/eller grunnlaget for dette dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles omkostningene etter partenes økonomiske 
interesse i saken.

Er If villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, svares det ikke for omkostninger som senere påløper.
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1 Hvem forsikringen gjelder for
Rettshjelpsforsikringen gjelder for (sikrede)

den som er nevnt i forsikringsbeviset,•
dennes ektefelle eller samboer med felles adresse i Folkeregisteret, andre medlemmer av sikredes faste husstand,•
for innehaver av tinglyst eiendomsrett,•
bruker av landbruksdelen av den forsikrede eiendom - og annen eiendom som inngår i driften av den forsikrede eiendom - når forsikringen  omfatter •
driftsløsøre.

2 Når forsikringen gjelder
Rettshjelpforsikringen dekker tvister som oppstår mens forsikringen er i kraft.

Rettshjelputgiftene dekkes ikke dersom de hendelser og omstendigheter som er av vesentlig betydning for det som senere ble tvistegrunnlaget, inntraff før 
forsikringen trådte i kraft. Dette gjelder imidlertid ikke dersom forsikringen har vært i kraft i en sammenhengende periode på minst to år.

3 Hvor forsikringen gjelder
Rettshjelpforsikringen gjelder for tvister som føres for domstol i Norden. Se kap. 5 "Forsikringens omfang".

4 Hva som inngår i forsikringen
I forbindelse med tvist dekker forsikringen nødvendige og rimelige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner. Se kap. 5 "Forsikringens omfang" for 
nærmere presiseringer.

Med tvist forstås at et krav et fremsatt og bestridt, helt eller delvis. Vedvarende taushet hos motpart vil kunne anses som bestridt krav. Selv om saken består av 
flere spørsmål vil dette ikke nødvendigvis være å anse som flere tvister. Det samme gjelder dersom det er flere parter på samme side.

Det regnes som én tvist dersom den baserer seg på vesentlig samme hendelser eller omstendigheter.

5 Forsikringens omfang
5.1 Forsikringen omfatter
Forsikringen omfatter tvister som hører inn under de alminnelige domstoler (jf. lov om domstolene (dl) 13. august 1915 nr 5 § 1) eller jordskifteretten.

Dersom saken føres for øvrige særdomstoler (jf. dl § 2), dekkes ikke utgifter ved saken før den eventuelt bringes inn for de alminnelige domstoler. Utgifter til 
forberedelse for særdomstolen dekkes ikke.

5.1.1 Utgifter
Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten, dekkes når utgiftene på forhånd er godkjent av If. 

Utgifter til vitner dekkes ved hovedforhandling og bevisopptak. 

Tilkjente saksomkostninger dekkes dersom sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod.

5.1.2 Forlik
Forsikringen gjelder også når tvisten blir avgjort ved forlik.

5.1.3 Ifs egne klagemuligheter 
Forsikringen omfatter utgifter ved søksmål ved tvist i forbindelse med et skadeoppgjør i If når Ifs egne klagemuligheter er utnyttet. Enhver utgift pådratt under 
behandlingen av saken for nevnte klageinstanser er unntatt fra dekning.

5.2 Hva forsikringen ikke omfatter 
Forsikringen omfatter ikke

utgifter til voldgiftsdommere•
idømte saksomkostninger•
rettsgebyr i ankeinstans.•

5.2.1 Annen fast eiendom
Forsikringen omfatter ikke utgifter ved tvist som gjelder annen fast eiendom enn den forsikrede faste eiendommen. Likevel dekkes tvist som gjelder annen fast 
eiendom som inngår i driften av den forsikrede eiendom eller når forsikringen omfatter driftsløsøre. 

5.2.2 Inkassosak m.m.
Forsikringen omfatter ikke tvist som gjelder inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs- eller akkordforhandling 
dersom sikrede er konkurs- eller akkordskyldner.
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5.2.3 Straffesak m.m.
Forsikringen omfatter ikke straffesak, ærekrenkelsessak og erstatningskrav i slike saker, samt sak om erstatningsplikt etter lov om skadeerstatning (skl) 13. juni 
1969 nr 26 § 3-3 (visse personlige krenkelser m.m.) og § 3-6 (ærekrenking og krenking av privatlivets fred).

5.2.4 Ansettelsesforhold m.m.
Forsikringen omfatter ikke utgifter ved tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv, herunder tvist som har sitt utspring i yrkesskade eller 
yrkessykdom.

5.2.5 Offentlige forvaltningsvedtak
Forsikringen omfatter ikke 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.

5.2.6 Naturmangfoldloven
Forsikringen omfatter ikke tvist som hører innunder lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 19. juni 2009 nr 100.

5.2.7 Advokatsalær ol
Forsikringen omfatter ikke 

tvist om advokatsalær eller tvist om utgifter til sakkyndige,•
merutgifter pga. advokatbytte.•

5.2.8 Skilsmisse, separasjon ol
Forsikringen omfatter ikke tvist som har sammenheng med eller sitt utspring i separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, krav om 
omstøtelse av gave, underholdsbidrag, bodeling, økonomisk fellesskap etablert av samboende og oppløsning av husstandsfellesskap, samt skiftesaker.

5.2.9 Juridiske personer m.m.
Rettshjelpsutgifter for juridiske personer som selskaper, dødsbo, herunder privat skifte, borettslag, andelslag, stiftelse o.l., dekkes ikke - herunder tvist hvor 
nevnte juridiske personer representerer sikrede.

5.2.10 Eierskifteforsikring
Forsikringen omfatter ikke sikredes rettshjelputgifter hvor det foreligger eierskifteforsikring. 

Hvor eierskifteforsikringen ikke dekker sikredes rettshjelputgifter, kommer forsikringen likevel til anvendelse. Sikredes kostnader til rettshjelp i slike saker, dekkes 
kun hvor If har samtykket til valg av advokat.

5.2.11 Motorvogn
Forsikringen omfatter ikke utgifter ved tvist som eier, fører eller bruker av

motorkjøretøy, arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri. Likevel dekkes tvist som gjelder eier, fører eller bruker av arbeidsmaskineri som ikke kan kjøre •
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. •

Tvist i saker om personskader etter bilansvarsloven, før det fra motorvognens trafikkforsikringsselskap foreligger skriftlig avslag om å dekkes sikredes nødvendige 
og rimelige utgifter til juridisk bistand før saksanlegg og forsikringen omfatter innbo og løsøre.

5.2.12 Ekspropriasjon eller skjønnssak
Forsikringen omfatter ikke ekspropriasjonssak eller skjønnssak hvor sikrede søker å erverve rettighet over annen eiendom.

5.2.13 Tvist som åpenbart ikke kan vinne frem
Forsikringen omfatter ikke tvist som åpenbart ikke kan vinne frem.

6 Forsikringssum
Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til 100 000 kr selv om det er flere parter på samme side. Dette gjelder også om partene har 
rettshjelpforsikring i forskjellige selskap, eller om den/de sikrede har rettshjelpdekning under flere forsikringer i ett eller flere selskap. Ifs ansvar er under enhver 
omstendighet begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke er godkjent av If på forhånd.

7 Egenandel
Egenandel er 4 000 kr med tillegg av 20% av det overskytende. Det trekkes bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side.
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8 Sikkerhetsforskrifter
Ingen sikkerhetsforskrifter knyttet til denne forsikringen.

9 Plikter ved skadetilfellet
Vil sikrede søke erstatning under rettshjelpforsikringen, må If underettes snarest mulig og senest ett år etter at advokat er engasjert. Underretningen skal skje 
skriftlig. Dersom advokat benyttes under den offentlige forvaltningsbehandlingen, regnes fristen for melding til If fra det tidspunkt hvor den offentlige 
forvaltningsbehandling er fullt utnyttet eller saken bringes inn for de alminnelige domstoler.

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

10 Skadevurdering og erstatningsregler
Sikrede velger selv en advokat som etter sakens art og sikredes bosted passer for oppdraget.

If kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket under forsikringen. Sikrede skal informere If om hvilke utgifter som er påløpt 
under eventuell forvaltningsbehandling av klage på offentlig forvaltningsvedtak.

Ved krav om oppgjør har If den samme rett som sikrede til å få dokumentert hvordan advokaten har beregnet sitt salær. Medgått tid skal spesifiseres.

Sikrede skal påse at faktura for samtlige dekningsmessige utgifter utstedes på sikrede på vanlig måte. Fradragsberettiget merverdiavgift dekkes ikke under 
forsikringen.

Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges Den Norske Advokatforening.

If kan forøvrig kreve at sikrede begjærer salæret fastsatt av retten i henhold til Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvl) 
16. juni 2005 nr 90 §3-8.
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