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1 RETTSHJELPFORSIKRING
1.1 Hvem forsikringen gjelder for (sikrede)
Privatperson 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
1.2 Hvor forsikringen gjelder
Dersom ikke annet fremkommer av
forsikringsbeviset gjelder Rettshjelpsforsikringen
kun i tilknytning til eiendomsforsikringer i Norden.
1.3 Forsikringens anvendelsesområde
Rettshjelpforsikring i tilknytning til If
Bygningsforsikring
Forsikringen kommer til anvendelse når
sikrede er part i tvist i egenskap av personlig
eier av den forsikrede eiendom.
-

Rettshjelpforsikring i tilknytning til If
Innboforsikring
Forsikringen kommer til anvendelse når
sikrede er part i tvist i egenskap av privatperson
når forsikringen omfatter innbo i boligen.
Dersom den forsikrede boligen fraflyttes uten at
den er solgt, dekkes tvist hvor sikrede er part i
tvist i egenskap av eier dersom sikrede har hatt
løpende forsikringsforhold i If for bolig siden
fraflyttingen.

1.4 Utgifter forsikringen dekker
Forsikringen dekker utgifter – saksomkostninger ved tvist oppstått i forsikringstiden, og hvor tvisten
hører inn under de alminnelige domstoler, jf.
Domstolloven par. 1.
Med tvist forstås at et krav er fremsatt og bestridt,
helt eller delvis. Vedvarende taushet hos motpart vil
kunne anses som tvist.
Det kan være én tvist selv om saken består av flere
spørsmål og de faktiske og rettslige tvistegrunnlag er
ulike. Det er én tvist selv som spørsmålene fremmes
i flere saker. Det samme gjelder selv om det er flere
parter på samme side, og også om partene har
forskjellige forsikringsavtaler i forskjellige
forsikringsselskap.
Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av
retten, dekkes bare når utgiftene på forhånd er
godkjent av If. Utgifter til vitner dekkes bare ved
hovedforhandling og bevisopptak.
Saksomkostninger som dekkes av motpart, går til
fradrag. Likevel dekkes slike saksomkostninger når
sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod.
1.4.1 Dersom den forsikrede boligen er solgt, og
forsikringen opphørte i forbindelse med salget,
dekkes tvist hvor sikrede er part i tvist som tidligere
eier.

Forsikringen dekker likevel ikke sikredes
rettshjelputgifter hvor det foreligger
eierskifteforsikring /ansvarsforsikring.
Rettshjelpforsikringen kommer likevel til
anvendelse der det foreligger skriftlig avslag om at
tvisten faller utenfor eierskifte/ansvarsforsikringens dekningsområde.
1.4.2 Ved tvist med selger i forbindelse med kjøp av
ny bolig som sikrede ennå ikke har flyttet inn i og
tegnet egen forsikring på, dekkes rettshjelpsutgifter
dersom sikrede har hatt løpende forsikringsforhold i
If for bolig siden kjøpstidspunktet
1.5 Utgifter forsikringen ikke dekker
1.5.1 Utgifter for juridiske personer som selskaper,
dødsbo - herunder privat skifte -, borettslag,
andelslag, stiftelse og lignende, dekkes ikke –
herunder tvist hvor nevnte juridiske personer
representerer sikrede.
1.5.2 Idømte saksomkostninger
1.5.3 Utgifter ved tvist
dersom tvistegrunnlaget forelå ved
forsikringens ikrafttreden.
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.
som har sammenheng med eller sitt utspring i
sikredes yrke eller erverv herunder oppgjør
etter yrkesskadeforsikringsloven. Ved tvist om
erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven
dekkes likevel utgifter påløpt etter at sak er
anlagt for de alminnelige domstoler. Med
erverv forstås enhver virksomhet som har som
formål å tjene penger.
som alene gjelder tvangsfullbyrdelse.
som gjelder gjeldsforhandling/
gjeldsordningssak og sak som gjelder konkurseller akkordforhandling dersom sikrede er
konkurs- eller akkordskyldner.
som gjelder eller som har sitt utspring i
straffbar handling, ærekrenkelsessak,
førerkortbeslag eller erstatningskrav i slike
saker når sikrede er part, mistenkt, siktet eller
tiltalt. Likevel dekkes utgifter dersom sikrede er
fornærmet/skadelidt i anledning straffbar
handling.
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. Utlendingssaker vil i sin helhet være
unntatt fra dekningen.
om advokatsalær eller tvist om utgifter til
sakkyndige.
som gjelder finansielle spareprodukter med
investering over 1 000 000 kroner, og handel
med finansielle instrumenter
som gjelder utleiebolig som skal
regnskapslignes, når utgiften er
fradragsberettiget. Likevel dekkes utgifter til
tvist dersom skattemyndigheten ikke gir
fradrag. Det må kunne dokumenteres at
fradrag ikke gis.
som åpenbart ikke kan vinne frem.
som gjelder annen fast eiendom enn den
eiendommen forsikringen er knyttet til.
som eier, fører eller bruker av motorkjøretøy,
arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri.
Likevel dekkes tvist som gjelder eier, fører eller
bruker av arbeidsmaskiner som ikke kan kjøre

-

-

-

fortere enn 10 km/t med totalvekt inntil 750 kg
brukt på eller i tilknytning til egen eiendom
som eier, fører eller bruker av 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)
som eier, fører eller bruker av registrert traveller galopphest
i saker om personskade, før det fra motpart
eller motparts forsikringsselskap, foreligger
skriftlig avslag om å dekke sikredes nødvendige
og rimelige utgifter til juridisk bistand og sak er
anlagt for de alminnelige domstoler.
som gjelder ekspropriasjonssak eller skjønnssak
hvor sikrede søker å erverve rettighet over
annen eiendom.
Tvist som gjelder Ifs avslag på dekning av
rettshjelpsforsikring

1.6 Forsikringssum
Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset
til 100 000 kroner.
I de tilfeller det er tre eller flere parter på sikredes
side og de faktiske og juridiske problemstillinger i
det alt vesentlige er de samme er den samlede
forsikringssummen begrenset til 250 000 kroner.
Dette gjelder også om partene har tegnet forsikring i
ulike forsikringsselskaper.
I saker mot selger av bolig og/eller selgers
boligselgerforsikringsselskap er timesatsen som
dekkes begrenset til gjeldende offentlige salærsatser
med tillegg av 200 kroner, jf. salærforskriften § 2. If
svarer ikke for evt. kostnader som oppstår ved bytte
av advokat.
1.7 Egenandel
Egenandel 4 000 kroner med tillegg av 20% av det
overskytende. Det trekkes bare en egenandel for
hver tvist selv om det er flere parter på samme side.
1.8 Øvrige bestemmelser
1.8.1 Vil sikrede søke erstatning under rettshjelpforsikringen må If underrettes snarest mulig og
senest ett år etter at advokat er engasjert.
Underretningen skal skje skriftlig og dokumentasjon
må vedlegges. Dersom advokat benyttes under den
offentlige forvaltnings- behandling, regnes fristen
for melding til If fra det tidspunkt hvor den
offentlige forvaltningsbehandling er fullt utnyttet.
1.8.2 Sikrede velger selv en advokat som etter
sakens art og sikredes bosted passer for oppdraget.
I.8.3 If dekker kostnader til advokat, registrert
rettshjelper, retten, sakkyndig og vitner. Ifs ansvar
er begrenset til rimelige og nødvendige kostnader
ved tvisten. Tvisteloven § 6-13, § 10-5 og kapittel 20
gjelder tilsvarende. Hva som er rimelige og
nødvendige kostnader ved tvisten, fastsatt ved
tvistesakens avslutning. Ved behov, kan If be sikrede
om en redegjørelse for tvisten og de pådratte
kostnadene. Dersom tvisten avgjøres ved dom eller
kjennelse, legger If rettens fastsettelse av rimelige
og nødvendige sakskostnader til grunn. Foretar If en
utbetaling forutfor tvistesakens avslutning,
innebærer ikke dette en aksept av pådratte
kostnader. Ved tvistesakens avslutning plikter
sikrede å tilbakebetale eventuelt overskytende beløp
til If.
1.8.4 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.

2 ANSVARSFORSIKRING
2.1 Hvem forsikringen gjelder for (sikrede)
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 tilknytning
forsikret bygning i If
2.2 Hvor forsikringen gjelder
Ansvarsforsikringen gjelder for skade som
inntreffer i Norden, og
sikrede er erstatningsansvarlig for etter
gjeldende rett i de nordiske land.
er i tilknytning til eiendomsforsikringer i
Norden.
2.3 Forsikringens anvendelsesområde
Ansvarsforsikring i tilknytning til
bygningsforsikring i If
Forsikringen omfatter sikredes rettslige
erstatningsansvar for skade som sikrede har
voldt i egenskap av personlig eier av den
forsikrede eiendommen.
-

Ansvarsforsikring i tilknytning til
innboforsikring i If
Forsikringen omfatter sikredes rettslige
erstatningsansvar for skade som sikrede har
voldt i egenskap av privatperson.

2.4 Hva forsikringen omfatter
2.4.1. Forsikringen omfatter rettslig
erstatningansvar i forbindelse med:
personskade. Dette anses inntruffet når en
person skades, påføres sykdom eller dør.
tingskade. Dette 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
plutselig og uforutsett skade som sikrede er
ansvarlig for i henhold til lov 19.juni 2009 nr.
100 om forvaltning av naturens mangfold
(Naturmangfoldloven) par. 69-72, samt par. 74.
2.4.2 Økonomisk tap som følge av en
dekningsmessig skade regnes som del av denne,
også når den dekningsmessig skaden ikke overstiger
egenandelen.
2.4.3 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.
2.5 Hva forsikringen ikke omfatter
2.5.1 Forsikringen omfatter ikke ansvar:
Som sikrede har påtatt seg å bære og som går ut
over 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
For skade på ting som sikrede har til leie, lån,
bruk eller oppbevaring
For ærekrenkelser eller oppreisning, herunder
etter Lov av 13. juni 1969 nr 26 om skadeserstatning, paragrafene 3-5 og 3-6, eller for
bøter o.l.
Overfor ektefelle, samboer, foreldre,
steforeldre, fosterforeldre, svigerforeldre,

-

-

-

-

-

-

-

-

søsken, barn, stebarn, fosterbarn, samt ektefelle
og samboere av dem som er nevnt. Det er
familieforholdet på det tidspunkt skaden
forvoldes, som legges til grunn
Overfor virksomhet som drives eller disponeres
av sikrede, eller hvor sikrede eller sikredes
familie har vesentlig eierinteresse
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
Som eier, fører eller bruker av 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
Som eier, fører eller bruker av seilbåt eller
motordrevet fartøy. Forsikringen omfatter
likevel rettslig erstatningsansvar som eier, fører,
eller bruker av seilbrett, kano, kajakk og båt
under 15 fot med motor mindre enn 10hk.
Som eier, fører eller bruker av luftfartøy.
Hangglider, paraglider uten motor og
modellfly/droner som utelukkende benyttes til
rekreasjon, sport og/eller konkurranse og som
ikke krever operatørtillatelse i henhold til krav
fra
Luftfartstilsynet, regnes i denne sammenheng
ikke som luftfartøy
Som eier, fører eller bruker av Registrert traveller galopphest
For tingskade oppstått ved gravings-, piggings-,
sprengnings-, pelings- og rivingsarbeid. Som
sprengning regnes også bruk av ekspanderende
masse
For foreldres objektive ansvar for barns skadeforvoldelse etter Lov av 13. juni 1969 nr. 26 om
skadeserstatning, par. 1-2 nr. 2.
Under utøvelse av yrkes- eller ervervsvirksomhet
Som eier av fast eiendom som ikke er forsikret i
If
For skade som er voldt ved forsettlig handling
eller unnlatelse, og følger av slik skade
For forurensning av luft, vann eller grunn, eller
skade som følge herav, med mindre årsaken til
forurensningen er plutselig og uforutsett. Som
forurensning regnes også støv, støy, larm, lukt,
lys og bestråling
Ved overføring av smittsom sykdom mellom
mennesker, uavhengig av på hvilken måte
smitten finner sted.
For tingskade ved sopp og råte eller på grunn av
langsom inntrenging av fuktighet.
Direkte eller indirekte tap som følge av asbest,
PCB eller formaldehyd, eller i forbindelse med
bruk, behandling eller sanering av bygning som
inneholder disse stoffene.
Direkte eller indirekte tap som følge av sopp
eller bakterier, genmodifiserte organismer eller
lignende.

2.6 Forsikringssum
Ifs samlede erstatningsplikt er begrenset til 5 000
000 kroner ved hvert skadetilfelle.
Saksomkostninger dekkes i tillegg.
2.7 Egenandel

Sikredes egenandel er 4 000 kroner ved hvert
skadetilfelle.

omkostninger som senere påløper utover det som er
fastsatt under Rettshjelpforsikring.

2.8 Sikredes plikter ved skade
Skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal
meldes til If uten ugrunnet opphold.
Skademeldingen skal inneholde sikredes
fødselsnummer (11 siffer).

2.9.3 If betaler den del av erstatningen som
overstiger egenandelen. If har rett til å betale
enhver erstatning direkte til skadelidte.

Når erstatningskrav er reist mot sikrede eller mot 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.
2.9 Behandling av erstatningskrav
2.9.1 Når et erstatningskrav som omfattes av
forsikringen overstiger egenandelen, tilligger det If
å:
Utrede om erstatningsansvar foreligger
Forhandle med kravstilleren
Om nødvendig prosedere saken for domstolene
2.9.2 If 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 If
betales av If 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 If villig til å forlike saken eller stille
forsikringssummen til disposisjon, erstattes ikke

2.10 Forutsetninger, bruksbegrensninger og
sikkerhetsforskrifter
Sikkerhetsforskrifter (jf. FAL par. 4-8 og 4-11) 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).
2.10.1 Sikkerhetsforskrift – tilsyn, oppbevaring og
kontroll av tanker m.m.
Sikrede skal sørge for at myndighetenes regler for
tilsyn, oppbevaring og kontroll av tanker herunder
beholdere med brannfarlig væske og andre
kjemikalier følges.
For nedgravde tanker på forsikret fast eiendom i If,
gjelder i tillegg:
Nedgravde tanker skal kontrolleres jevnlig, og tank
inklusive rørledninger tetthetsprøves.
Første kontroll utføres senest 15 år etter at
tanken var ny, og deretter senest hvert 5 år.
Rekondisjonerte tanker kontrolleres første gang
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.

