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I tillegg til disse vilkår gjelder: 
- Generelle vilkår 
- Lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (FAL) 
 
Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og dekninger gjelder foran vilkårene. 
 
Forsikringen gjelder bare for skade som inntreffer i den tid Ifs ansvar løper etter forsikringsavtalen og  
Forsikringsavtaleloven (FAL). Forsikringen omfatter ikke tap i forbindelse med leieavtaler inngått 
 
 
 
 
 
1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE)  
 
Forsikringen gjelder for den som er nevnt i 
forsikringsbeviset, ektefelle/samboer/registrert partner og 
deres barn, med felles adresse i Folkeregisteret. 
 
Forsikringen gjelder ikke for tinglyste, registrerte 
rettigheter i innbo og løsøre. FAL paragraf 7-1,3. ledd er 
fraveket. 
 
Forsikringen gjelder for annen eier av gjenstand enn de 
som er nevnt ovenfor, men bare dersom de som er nevnt i 
første avsnitt skriftlig har påtatt seg forsikringsplikt eller 
skriftlig har påtatt seg å bære risikoen for gjenstanden.  
Forsikringen gjelder ikke ved avtaler om lån/leie mellom 
privatpersoner. 
 
If kan med bindende virkning for med- forsikrede endre 
avtalen eller la den opphøre. 
 

Ved skadeoppgjør kan If forhandle med 
forsikringstakeren og utbetale erstatning til han med 
bindende virkning for medforsikrede, med mindre If har 
fått skriftlig meddelelse om den medforsikredes interesse 
etter at skaden inntraff, men før oppgjør finner sted. 
 
Forsikringen opphører ved eierskifte. Likevel gjelder 
forsikringen som var i kraft på overtagelsestidspunktet i 
14 dager til fordel for ny eier, men ikke hvis den nye eier 
har tegnet forsikring. 
 
 
2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER  
 
Dersom ikke annet fremgår av forsikringsbeviset gjelder 
forsikringen i hele verden. 
 
 
3 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER  
 



Forsikringen gjelder for gjenstander innen kategorien 
nevnt i forsikringsbeviset.  
      
Gjenstandene innen en kategori er forsikret samlet for 
inntil forsikringssummen angitt i forsikringsbeviset 
for kategorien. 
  
Vi erstatter ikke skade på enkeltgjenstander innen en 
kategori når disse har en gjenanskaffelsespris under 
1000 kroner på skadetidspunktet. For gjenstander 
anskaffet utenfor Norge gjelder forsikringen først 
etter innførsel til Norge. 
 
Forsikringen gjelder ikke for gjenstander som er kjøpt 
eller mottatt som gave utenfor Norge og som ikke er 
deklarert ved innførsel i henhold til gjeldende 
regelverk. Se Tolloven/Merverdiavgiftsloven med 
forskrifter. 
 
3.1 Spesielle kategorier 
Gjenstander som ikke er nevnt under kategoriene, 
omfattes ikke. 
 
3.1.1 Jakt- og fiskeforsikring  
Følgende er omfattet:  
Våpen med optikk, hundepeiler, jaktradio, håndholdt 
GPS, kikkert og avstandsmåler. 
Fiskestang og snelle med tilhørende utstyr, håndholdt 
ekkolodd. 
 
3.1.2 Skiutstyrforsikring  
Følgende er omfattet:   
Ski med binding, herunder rulleski og snowboard, 
staver, hjelm og støvler 
 
3.1.3 Sykkelforsikring  
Følgende er omfattet:  
Sykkel, herunder el-sykkel, med montert tilbehør og 
sykkelhjelm 
 
4 HVILKE SKADER DEKKES  
 
Forsikringen dekker skader som oppstår som følge 
av: 
- en plutselig ytre årsak som rammer den 

forsikrede gjenstand. 
- tap av forsikret gjenstand, dersom skadeårsak er 

kjent og tapet kan knyttes til et bestemt 
skadetidspunkt 

 
  
5 HVILKE SKADER DEKKES IKKE  
 
Forsikringen dekker ikke skade som: 
- skyldes slitasje, gradvis forringelse, feil eller 

mangler ved gjenstanden.  
- skyldes insekter og mark. 
- oppstår når forsikret gjenstand er utleid  
- oppstår mens gjenstanden benyttes i 

næringsvirksomhet 
 
 

6 SKADEOPPGJØRSREGLER OG 
ERSTATNINGSBEREGNING   
 
FAL paragraf 6-1 er fraveket. I stedet gjelder 
bestemmelsene nedenfor. 
 
6.1 Forsikringssummer 
Skader erstattes samlet inntil forsikringssum for 
kategorien. Maksimal erstatning for enkeltgjenstander 
uten særskilt spesifikasjon er 100 000 kroner. For 
enkeltgjenstander med verdi over 100 000 kroner 
kreves særskilt spesifikasjon i forsikringsbeviset. 
 
6.2 Oppgjørsmåter og erstatningsberegning 
Erstatningsgrunnlaget settes til hva det vil koste å:  
- Reparere skadet gjenstand til samme eller i det 

vesentlige samme stand som da skaden inntraff, 
beregnet etter prisen på skadedagen 

- Gjenanskaffe tilsvarende, eller i det vesentlige 
tilsvarende gjenstand, beregnet etter prisen på 
skadedagen 

 
Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn 
verdien før skaden, fratrukket gjenverdi etter skaden. 
Når gjenstanden erstattes gjøres det fradrag for 
verdiøkning, fordi brukt gjenstand erstattes med en 
ny. Det gjøres fradrag for alder, bruk og nedsatt 
anvendelighet i forhold til gjenstandens sannsynlige 
brukstid. 
 
For gjenstander som forringes lite, gjøres fradrag bare 
dersom verditapet utgjør 1/3 eller mer av reparasjons- 
eller gjenanskaffelsespris. 
 
Antikviteter, kunstgjenstander, og gjenstander som      
erstattes etter gjenanskaffelsespris for tilsvarende 
brukt gjenstand eller etter omsetningsverdien. 
 
If kan avgjøre om skaden/tapet skal erstattes ved 
kontantoppgjør, reparasjon, gjenanskaffelse eller at If 
skaffer i det vesentlige tilsvarende gjenstand. Ved 
kontantoppgjør kan erstatningen ikke overstige det If 
hadde måttet betale for reparasjon eller 
gjenanskaffelse. 
 
Ved reparasjon eller gjenanskaffelse, har If rett til å 
bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal 
benyttes. 
 
6.3 Dokumentasjonsplikt 
If skal snarest gis opplysninger og den 
dokumentasjon (kvitteringer, garantibevis mm) det 
trenger for å beregne sitt ansvar og utbetale er 
erstatning. Du må ta vare på skadede gjenstander og 
på forespørsel sende de til oss, jf. FAL par. 8-1. 
 
Hvis gjenstand er tapt kan If kreve dokumentasjon på 
gjenstandens ekthet og verdi og for at denne var i 
sikredes eie på skadetidspunktet. 
 
Forhåndstakst er veiledende, men ikke bindende for 
erstatningsoppgjøret. 
 



6.4 Prisstigning 
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. 
 
6.5 Egenandeler 
Hvis skaden erstattes ved at If fremskaffer tilsvarende 
eller i det vesentlige tilsvarende ting, plikter sikrede å 
innbetale egenandelen til If. 
 
Ved skade på en enkeltgjenstand alene, som skyldes 
brann, vann, tyveri eller skadeverk trekkes/kreves 
ingen egenandel. For øvrig fratrekkes en egenandel 
på 500 kroner i erstatningsoppgjøret, med mindre 
høyere egenandel er særskilt avtalt eller fremkommer 
av teksten nedenfor. 
    
- For kunst på utstilling i Norge er egenandelen 

10% av skaden, minimum 500 kroner. 
 
Har sikrede flere forsikrede ting i If som er berørt ved 
en og samme hendelse, trekkes bare en egenandel - 
den høyeste. 
 
6.6 Skjønn 
Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier blir 
avgjort ved skjønn hvis sikrede eller If krever det. 
Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår legges 
til grunn. 
 
6.7 Forhold til konkursbo, nye eiere og lignende 
Overfor konkursbo, leasingselskap, utleiefirma og 
lignende er Ifs ansvar begrenset til det laveste av 
følgende beløp: 
- nedgangen i tingens omsetningsverdi som følge  av 

skaden, og  
- vedkommendes økonomiske interesse i tingen på 

skadetidspunktet. 
 
Ved konkurs gjelder bestemmelsene ovenfor uten 
hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at 
skaden inntraff. 
    
6.8 Eiendomsretten til skadde gjenstand og til 
gjenstand som kommer til rette 
Sikrede er pliktig til å beholde en skadet gjenstand 
mot å få utbetalt erstatning for skaden på gjenstanden, 
men If har rett til å overta skadde gjenstander. 
 
Kommer gjenstander til rette etter at erstatning er 
betalt, har den sikrede rett til å beholde gjenstanden 
mot å betale erstatningen tilbake. Vil ikke den sikrede 
det, tilfaller gjenstanden If. If har rett til å be politi 
etc. om å overlevere erstattede gjenstander som 
kommer til rette til If. Sikrede skal da varsles med 
tilbud om å få gjenstanden mot å betale erstatningen 
tilbake. 
 
 
7 FORUTSETNINGER, BRUKGSBEGRENSNINGER OG 
SIKKERHETSFORSKRIFTER   
 

Erstatning etter verdisakforsikring er betinget av at If 
har fått oppgitt riktige opplysninger om den risiko 
som er forsikret, at bruksbegrensninger ikke er 
overtrådt og at sikkerhetsforskriftene er overholdt.  
 
7.1 Riktige opplysninger  
I forsikringsbeviset fremgår det hvilke opplysninger 
If har lagt til grunn for å beregne premien. Det er 
derfor svært viktig at det sjekkes at opplysningene 
som er lagt til grunn stemmer. Dersom opplysningene 
ikke er riktige, plikter forsikringstaker straks å 
underrette If slik at vi kan korrigere forsikringen. Det 
samme gjelder om det skjer endringer som gjør at 
opplysningene ikke lenger stemmer.  
 
Dersom opplysningene lagt til grunn for 
premieberegningen ikke er riktig, vil Ifs ansvar ved 
en skade reduseres forholdsmessig. Erstatningen vil i 
slike tilfeller bli redusert til det som svarer til 
forholdet mellom den premien som er betalt og den 
premien som skulle vært betalt, jf. FAL par. 4-6 og 4-
7.  
 
Gjelder det opplysninger av vesentlig betydning for 
risikovurderingen eller opplysningssvikten av andre 
grunner er grov, kan erstatningen falle helt bort, og 
forsikringen sies opp, jf. FAL par. 4-2 og 4-3. 
 
7.2 Begrensning i ansvar ved endring av risiko jf. 
FAL par. 4-6.  
Dersom risikoen endres, og opplysningene som ble 
lagt til grunn for premieberegningen ikke lengre er 
riktige, kan Ifs ansvar ved en skade reduseres helt 
eller delvis. 
 
Bor sikrede 3 måneder sammenhengende utenfor 
Norden plikter sikrede å underrette Selskapet om 
dette før flyttingen skjer. Dette gjelder også om 
boforholdet er midlertidig. Flytting til ett nytt 
sted utenfor Norden er en endring i risikoen som 
betinger høyere premie enn den som er betalt. 
Dersom slik melding ikke er gitt kan erstatningen 
bli forholdsmessig satt ned. 
 
7.3 Identifikasjonsregler (jf. FAL par. 4-11)  
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. 
 
7.4 Sikkerhetsforskrifter (jf. FAL par. 4-8)  
Sikkerhetsforskrifter er aktsomhetsregler som er 
fastsatt for å forebygge og begrense skade. Dersom 
sikrede har forsømt å overholde 
sikkerhetsforskriftene, eller påse at de blir overholdt, 
kan retten til erstatning helt eller delvis faller bort. 
Sikkerhetsforskriftene gjelder også for 
ektefelle/samboer (identifikasjonsregler). 
 
7.4.1 Sikring mot tyveri av sykkel 



Sykkel skal være låst når den ikke er i bruk og nøkkel 
skal oppbevares adskilt fra sykkelen. Når sykkel 
forlates på annet sted enn i låst bygning, skal 
påmontert tilbehør som lett kan demonteres, for 
eksempel GPS, sykkelcomputer, wattmåler, o.l. ikke 
etterlates på sykkelen. 
 
 
8 ANDRE BESTEMMELSER VED SKADE   
 
8.1 Skademelding 
Skade skal meldes til If uten ugrunnet opphold. Det kan 

få konsekvenser for Ifs ansvar dersom dette ikke gjøres, jf 
FAL § 4-10. If kan kreve at skademelding skal inneholde 
sikredes fødselsnummer. Etter FAL par 8-5 mistes retten 
til erstatning helt dersom skade ikke er meldt innen et år. 
 
Følgende skader skal meldes til politiet: 
Brann, tyveri og skadeverk. If kan kreve at også andre 
skader skal meldes til politiet. 
 
8.2 Ifs rettigheter etter erstatningsutbetaling 
Ved utbetaling trer If inn i sikredes rettigheter overfor 
tredjepart eller andre skadevoldere for det utbetalte beløp. 
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