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1.
2.
3.

Jordskjelv og vulkanutbrudd.
Storm eller flom.
Snøtyngde

Skade på innbo og løsøre oppbevart i uthus på forsikringsstedet er bare
omfattet dersom uthuset er oppført av murstein, stein eller betong og
samtidig har tak av skifer, tegl, takpapp, metall eller betong. Skade på
innbo og løsøre i uthus er allikevel dekket uten hensyn til uthusets
konstruksjon dersom hovedbygningen er skadet samtidig.
Spesiell egenandel, se punkt A.5.5.
A.1.4 Vann og annen væske
Forsikringen gjelder for skade ved:
A.1.4.1
Utstrømming av gass, vann eller annen væske fra rørledning med
tilknyttet utstyr
ved brudd eller lekkasje.
ved oversvømmelse fra slikt tilknyttet utstyr.
Unntatt er
vann som trenger inn i bygning utenfra, med mindre skaden er
dekket etter punkt 2 nedenfor.
skade ved sopp, råte eller bakterier.
Tap av gass, vann, annen væske erstattes med høyst 15 000 kroner.
A.1.4.2
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.
Unntatt er skade ved sopp, råte eller bakterier.
Spesiell egenandel, se punkt A.5.5.1.

Innbo- og løsøreforsikring –
Fritidsbolig i utlandet - oversikt

A.1.4.3
Oversvømmelse eller lekkasje fra akvarium eller vannseng.

I tillegg til disse vilkår gjelder:
Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår.
Lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (FAL).

Unntatt er skade ved sopp, råte eller bakterier.

Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår gjelder foran
vilkårene.

A Innboforsikring
Forsikringen gjelder fysisk skade på ting inntruffet i forsikringstiden.
Ugifter til vedlikehold og forbedringer er unntatt. Forsikringen gjelder
bare for skade som inntreffer i den tid Selskapets ansvar løper etter
forsikringsavtalen og Forsikringsavtaleloven (FAL).

Sikkerhetsforskrifter
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.
A.1.5 Tyveri og skadeverk
Forsikringen gjelder for skade ved:

Når det er spesifisert i forsikringsbeviset at forsikringen er begrenset til å
omfatte skader ved brann, begrenses vilkårets del A tilsvarende til å gjelde
punktene A.1.1 - A.1.3.

a.1 hvilke skader forsikringen gjelder for
A.1.1 Brann
Forsikringen gjelder for skade ved
1. brann, dvs. ild som er kommet løs.
2. plutselig nedsoting.
3. eksplosjon.

A.1.5.1 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 16 000 kroner.
Begrensning:
Tyveri fra bod med adgang fra felles kjeller, loft, garasje og
annet fellesareal erstattes med inntil 25 000 kroner.
Sykkel: Se punkt A.1.5.4.
Tyveri av gjenstander av gull og sølv eller gull- eller sølvplett
erstattes med inntil 20 000 kroner.

Unntatt er
svi- og gnistskader som ikke skyldes brann.
A.1.2 Lynnedslag og elektrisk fenomen
Forsikringen gjelder for skade ved lynnedslag og elektrisk fenomen. Med
elektrisk fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og overspenning,
også som følge av lyn og tordenvær.

Dato utstedt:

A.1.4.4
Utstrømning fra brannslokningsapparat.
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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
If IBU2-1

d)
e)

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.
tyveri av smykker, klokker, pels og skytevåpen

A.1.5.2
Tyveri i bygning som er sikredes arbeidsplass, men ikke fra bygge- eller
anleggsplass.
Erstatningen er begrenset til 5 000 kroner.
A.1.5.3
Tyveri fra privat boligs uteareal unntatt fellesareal.
Erstatningen er begrenset til 15 000 kroner. Sykkel: Se punkt A.1.5.4.
A.1.5.4
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. Erstatningen for hver sykkel/sykkeltilhenger er
begrenset til 5 000 kroner.
Spesiell egenandel - se punkt A.5.5.4.
Tyveri av barnevogn.
For punkt A.1.5.1, A.1.5.2 og A.1.5.4 gjelder:
Sikkerhetsforskrift
Sikring mot 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.
Sykkel skal være låst, og nøkkel skal oppbevares utilgjengelig
for uvedkommende.
A.1.5.5 Ran, overfall og napping av veske
a) Ran og overfall.
b) Napping av veske som sikrede bærer.
Erstatning for veskenapping er begrenset til 16 000 kroner.
A.1.6 Matvarer i fryser
Forsikringen gjelder for skade på matvarer ved utilsiktet
temperaturstigning i fryser.
Erstatningen er begrenset til 10 000 kroner.
Erstatningsberegning ved følgeskade på fryser, se punkt A.5.3.
A.1.7 Brudd på glass og sanitærporselen
Forsikringen gjelder for bruddskade 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.
A.1.8 Terrorhandling, opprør eller lignende alvorlig forstyrrelse av
den offentlige orden
Forsikringen omfatter skade forårsaket av terrorhandling. Med
terrorhandling forstås en rettsstridig, skadevoldende handling rettet mot
allmennheten, herunder en voldshandling som fremstår å være utført i
den hensikt å utøve innflytelse på politiske, religiøse eller andre
ideologiske organer eller for å fremkalle frykt.
Unntatt er tap som følge av:
farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser.
svikt i fritidsboligens gass-, vann- eller elektrisitetsforsyning
eller telefonservice.
A.1.9
Annen skade på innbo og løsøre enn det som er nevnt i innbovilkårets del
A.1.1 til A.1.8, og som skyldes en plutselig ytre årsak. Samtlige
ansvarsbegrensninger, sikkerhetsforskrifter og unntaksbestemmelser som
er nevnt i innbovilkårets del A gjelder også her.

Dato utstedt:

Skjer skaden utenfor bolig eller gjenstander skades ved at de mistes ned,
faller ned eller velter, er erstatningen begrenset til 100 000 kroner ved
hvert skadetilfelle.
I de tilfeller skaden skjer under privat transport i forbindelse med flytting
til ny bolig med bil/tilhenger, samt ut- og innbæring mellom bolig og bil,
erstattes skade inntil forsikringssummen som fremgår av
forsikringsbeviset for innbo- og løsøredekningen, men ikke med mer enn
50 000 kroner for hver enkeltgjenstand.
Unntatt er:
Tap av eller skade på gjenstander som er mistet eller
gjenglemt.
Skadeforårsaket av husdyr.
Skade på yrkesløsøre og varer.
Skade på leiet eller utleiet løsøre.
Skade på innbo og løsøre når fritidsboligen er utleid, til andre
enn gratis til venner eller slektninger, og det ikke er
undertegnet leiekontrakt.
Skade på ting som befinner seg i vann.
Skade på båt, tilhenger, hobbyveksthus og dyr.
Skade på flyttegods ved transport med transportbyrå.
Skade på ekspedert bagasje.
Skade forårsaket av jordras, landsenkning, jordhevning eller
kyst- eller elv erosjon.

A.2 hva forsikringen omfatter
A.2.1
Innenfor den forsikringssum som er angitt i forsikringsbeviset, dekkes
innbo og løsøre, samt:
inntil 10 000 kroner 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 10 000 kroner for hver fritidsbåt inntil 15 fot og hver
påhengsmotor inntil 10 hk.
inntil 10 000 kroner for hver tilhenger til person- eller varebil.
hangglider og paraglider.
kano, kajakk og seilbrett.
til sammen inntil 25 000 kroner for yrkesløsøre og varer i
bygning på forsikringsstedet.
inntil 16 000 kroner for hobbyveksthus.
Forsikringen omfatter ikke
motorkjøretøy, fastmontert tilbehør, dekk og felger til
motorkjøretøy.
A.2.2
Utover forsikringssummen for innbo og løsøre omfattes også:
A.2.2.1 Penger og verdipapirer
Erstatningen er begrenset med til sammen 3 000 kroner.
A.2.2.2 Rydding og bortkjøring
Utgifter til rydding og bortkjøring av verdiløse rester etter skade på
forsikrede ting.
A.2.2.3 Merutgifter ved opphold utenfor bolig
Nødvendige merutgifter til opphold utenfor Forsikringsstedet, når denne
er ubeboelig som følge av skade. Ekstrautgifter utover en uke skal avtales
med If på forhånd. Erstatningen er begrenset til merutgifter til
alternativopphold for inntil to år og beregnes etter punkt A.5.4.2.
A.2.2.4 Flyttings- og lagringsutgifter
Flyttings- og lagringsutgifter ved nødvendig flytting etter skade.
A.2.2.5 Prisstigning
Påløpne merutgifter på grunn av prisstigning etter skadedag.
Erstatningsberegning, se punkt A.5.4.1.

A.2.2.6 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 10 000 kroner.
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If IBU2-1

Forsikringen omfatter ikke utgifter til reise og opphold i forbindelse med
rekonstruksjonen.
A.2.2.7
a) 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
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.
b)

Tap som sikrede lider som følge av at leid eller sameiet bygning med
faste innredning skades på grunn av forhold nevnt i punkt A.1.1 til
og med A.1.5 og hvor det kan dokumenteres at tapet ikke dekkes av
bygningsforsikringen.

Dersom ikke annet fremgår av Forsikringsbeviset er samlet erstatning
under 7 a og b begrenset til 100 % av forsikringssummen for innbo.
A.2.2.8
Utgifter til utskifting av låser i eksterne dører, vinduer, pengeskap og
alarmer i fritidsboligen når nøkler er borte. Erstatningen er begrenset til
8 000 kroner per år, uten egenandel.

Ved skadeoppgjør kan Selskapet forhandle med forsikringstakeren og
utbetale erstatning til han med bindende virkning for medforsikrede, med
mindre Selskapet har fått skriftlig meddelelse om den medforsikredes
interesse etter at skaden inntraff, men før oppgjør finner sted.

a.4 hvor forsikringen gjelder
A.4.1
Forsikringen gjelder på det sted som er nevnt i forsikringsbeviset
(forsikringsstedet).
A.4.2
Forsikringen gjelder innenfor landet forsikringsstedet ligger i
for ting, som midlertidig, men ikke lenger enn 90 dager, er
utenfor forsikringsstedet.
for ting som skal selges.
på nytt feriebolig etter flytting, se punkt A.6.2.2.
Samtlige ansvarsbegrensninger, sikkerhetsforskrifter og
unntaksbestemmelser som er nevnt i dette innbovilkåret gjelder.
I tillegg gjelder følgende utvidelser:
Forsikringen gjelder for skader i forbindelse med
a)

Penger og verdipapirer er unntatt.

A.2.2.9 Reiseutgifter i nødstilfelle
Når dekningsmessig skade i henhold til vilkårs punkt A.1 antas å overstige
20 000 kroner dekkes nødvendige og dokumenterte utgifter til reise og
opphold, for forsikringstaker og/eller et familiemedlem.
Følgende sum begrensninger gjelder:
Reiseomkostninger, med fly eller tog, inntil 5 000 kroner per
tur/retur billett.
Opphold / andre utgifter inntil 7 500 kroner.

Erstatningen er begrenset til 20 000 kroner.
Sikkerhetsforskrift
Alle dører, vinduer, lemmer, luker o.l. skal holdes lukket og låst.
Nøkkel skal ikke etterlates på stedet.
Følgende gjenstander skal, når motorvognen/båten/campingvognen
forlates, befinne seg i separat, lukket bagasjerom uten vinduer:
Mobiltelefon, kamera, og datautstyr,
Edelt metall
Alle ting, i tiden fra motorvogn/campingvogn/båt forlates
for ikke å tas i bruk igjen før tidligst neste dag, og i alle
tilfeller i tiden mellom kl. 00.00 og kl. 06.00.

Den totale erstatningen under dette punktet er begrenset til 20 000
kroner per forsikringsperiode.
Ved skade på både bygning og innbo kan erstatningen uansett ikke
overstige beløpsbegrensningene som fremgår av dette punkt.
Egenandelsbestemmelsene gjelder ikke.

b)

Utgifter skal avtales med Selskapet på forhånd og kan innvilges kun
dersom skaden er meldt innen 21 dager fra skadedato.
A.2.2.10 Tap av leieinntekt m.m.
Tap av utleieinntekt ved at fritidsboligen oppgitt som forsikringsstedet
ikke kan brukes som følge av skade.
Erstatningen er begrenset til 250 000 kroner. Erstatning beregnes etter
punkt A.5.4.3.

Tyveri, innen landet forsikringsstedet ligger i, fra sted som ikke er
nevnt eller fra sted som er unntatt i innbovilkårets punkt A.1.5.
Tyveri fra bagasje som er ekspedert til eller fra landet
forsikringsstedet ligger i dekkes ikke.
Penger og verdipapirer er unntatt.
Erstatningen er begrenset til 20 000 kroner.
Sikkerhetsforskrift
Sikrede plikter enten selv eller ved hjelp av andre, hele tiden å holde
tilsyn med de forsikrede ting, eller plassere dem under lås.

a.3 hvem forsikringen gjelder for (sikrede)
A.3.1
Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset, ektefelle,
samboer med felles adresse i Folkeregisteret og andre medlemmer av den
sikredes faste husstand. Forsikringen gjelder også for hushjelp bosatt i
ferieboligen.

For ting som oppbevares utenpå kjøretøyet gjelder i tillegg:
Når kjøretøyet forlates for ikke å tas i bruk igjen før tidligst neste
dag, og i alle tilfeller i tiden mellom kl. 00.00 og kl. 06.00, skal ting
ikke befinne seg utenpå kjøretøyet.

a.5 skadeoppgjørsregler

Medlemmer av et bokollektiv regnes ikke som en fast husstand.

FAL par. 6-1 er fraveket. I stedet gjelder bestemmelsene nedenfor.

Forsikringen gjelder ikke for tinglyste rettigheter, eller tilsvarende
registrerte rettigheter, i det forsikrede innbo og løsøre. FAL par. 7-1,3
ledd er fraveket.
A.3.2
Forsikringen gjelder for annen eier av ting 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 tingen.
For punkt A.3.1 og A.3.2 gjelder:
Selskapet kan med bindende virkning for medforsikrede endre avtalen
eller la den opphøre.

Dato utstedt:

Tyveri av ting, innen landet forsikringsstedet ligger i, i motorvogn,
campingvogn, båt, container, skiboks og annen oppbevaringsboks.

A.5.1 Forsikringssummer
Innbo og løsøre erstattes inntil den forsikringssum som fremgår av
forsikringsbeviset. For poster i vilkåret med angitt sum, erstattes skaden
inntil de angitte summer.
Reglene om underforsikring gjelder ikke.
A.5.2 Oppgjørsmåter
Erstatningsgrunnlaget fastsettes til hva det vil koste å
reparere/utbedre skaden, eller
gjenanskaffe 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.
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If IBU2-1

Sikrede kan uansett velge kontanterstatning. Erstatningen kan da ikke
overstige det beløp Selskapet skulle ha betalt for reparasjon eller
gjenanskaffelse.
A.5.3 Erstatningsberegning – innbo og løsøre
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.

-

avtalt forsikringssum.
Når både Innbo og Løsøre og bygninger er forsikret gjennom
Selskapet er egenandelen 2,5 % av samlet forsikringssum for
Innbo/løsøre og fullverdiberegningsgrunnlag eller avtalt
forsikringssum for bygninger.

Minimums egenandel er uansett 50 000 kroner.
A.5.6 Forhold til konkursbo, nye eiere o.l.
Overfor konkursbo, leasingselskap, utleiefirma o.l. er Selskapets ansvar
begrenset til det laveste av følgende beløp:
nedgangen i tingens omsetningsverdi som følge av skaden, og
vedkommendes økonomiske interesse i tingen på
skadetidspunktet.

Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn verdien før skaden
fratrukket gjenverdi etter skaden, beregnet etter reglene i punkt A.5.3.2
eller A.5.3.3. Utrangert innbo og løsøre som ikke lenger er i bruk erstattes
etter sin omsetningsverdi som brukt.

Ved konkurs gjelder bestemmelsene ovenfor uten hensyn til om
konkursen ble åpnet før eller etter at skaden inntraff.

For matvarer i fryser er erstatningsbeløpet høyst 10 000 kroner.

A.5.7 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 Selskapet har rett til å overta skadde ting.

A.5.4 Prisstigning, merutgifter, tap av utleieinntekt og tap for egne
ikke utleide rom
A.5.4.1
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.
A.5.4.2
Ved beregning av merutgifter ved opphold utenfor fritidsbolig 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.
A.5.4.3 Tap av utleieinntekt, m.m.
Tap ved nedgang i leieinntekt regnes fra skadedato frem til tidspunkt da
reparasjon eller gjenoppføring har skjedd eller normalt kunne ha skjedd,
og på grunnlag av leieinntekten fastsatt med utgangspunkt i leieinntekter
basert på utleie mønsteret de siste to år forut for skaden. For egne ikke
utleide rom, benyttes markedspris ved utleie i minst 12 mnd. Fradrag blir
gjort for innsparte utgifter og en hver form for erstatning for tap av
utleieinntekter eller tap for egne ikke utleide rom gitt under bygningens
forsikring, også fra andre forsikringsselskaper. Økning av tapet ved
forlenget byggetid som følge av forbedring, utvidelse, eller annen endring,
tas ikke med.
A.5.5 Egenandeler
I erstatningsoppgjøret fratrekkes en egenandel på 4 000 kroner, med
mindre annen egenandel er avtalt eller særskilt bestemt i vilkårene.
Ved erstatningsberegningen gjøres reduksjoner med hjemmel i vilkår eller
lov før fradrag av egenandel.
Hvis skaden erstattes ved at Selskapet fremskaffer tilsvarende eller i det
vesentlige tilsvarende ting, plikter sikrede å innbetale egenandelen til
Selskapet.
Har sikrede flere forsikrede ting i Selskapet som er berørt ved en og
samme hendelse, trekkes bare en egenandel - den høyeste.
Spesielle egenandeler:
Det trekkes ingen egenandel ved utskiftning av låser.
A.5.5.1
Ved vanninntrengning direkte fra terreng eller grunnen, er egenandelen
4 000 kroner med mindre høyere egenandel fremgår av
forsikringsbeviset.
A.5.5.2
Ved skade som skyldes jordskjelv eller vulkanutbrudd er egenandelen per
hendelse forhøyet etter følgende regler:
-

Innbo og løsøreforsikring: 2,5 % av forsikringssummen.
Bygningsforsikring: 2,5 % av fullverdi beregningsgrunnlag eller

Dato utstedt:

Kommer ting til rette etter at erstatning er betalt, har den sikrede rett til
å beholde tingen mot å betale erstatningen tilbake. Vil ikke den sikrede
det, tilfaller tingen Selskapet.

a.6 andre bestemmelser
A.6.1 Skademelding
Skade skal meldes til Selskapet uten ugrunnet opphold. Selskapet kan
kreve at skademelding skal inneholde sikredes fødselsnummer (11 siffer).
Følgende skader skal meldes til politiet:
Brann, tyveri, skadeverk, overfall, ran og veskenapping. Ved tyveri av
sykkel skal rammenummer oppgis. Selskapet kan kreve at også andre
skader skal meldes til politiet.
A.6.2 Begrensninger og aktsomhetskrav
A.6.2.1 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).
A.6.2.2 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 Selskapet innen utløpet av
forsikringens avtaleperiode. Dersom slik melding ikke er gitt kan
erstatningen bli forholdsmessig satt ned.
A.6.2.3 Følger av ikke å 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 er overholdt. Har sikrede
forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller påse at de blir overholdt,
kan retten til erstatning helt eller delvis falle bort (jf. FAL par. 4- 8).

B Ansvarsforsikring
b.1 hvem forsikringen gjelder for (sikrede)

Ansvarsforsikringen gjelder for
privatperson som er nevnt i forsikringsbeviset.
dennes ektefelle eller samboer med felles adresse i
Folkeregisteret.
andre medlemmer av den sikredes faste husstand, inkludert
fritidsboligens ansatte boende i ferieboligen.

b.2 hvor forsikringen gjelder

Ansvarsforsikringen gjelder for skade, jf. punkt B.3, som inntreffer
på forsikringsstedet, eller i landet forsikringsstedet ligger i, og
som sikrede er erstatningsansvarlig for etter gjeldende rett i
Europa.
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b.3 hva forsikringen omfatter
B.3.1 Rettslig erstatningsansvar
Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for skade som
sikrede har voldt i egenskap av
privatperson.
som arbeidsgiver for egne ansatte som arbeider for sikrede i
fritidsboligen nevnt i forsikringsbeviset.
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.
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.

b.4 hva forsikringen ikke omfatter

Hvis ikke annet er avtalt, omfatter forsikringen ikke ansvar
B.4.1
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.
B.4.2
For skade på ting som sikrede har til leie, lån, bruk eller oppbevaring.
B.4.3
For ærekrenkelser eller oppreisning, herunder etter Lov av 13. juni 1969
nr. 26 om skadeserstatning, par. 3-5 og 3-6, eller for bøter o.l.
B.4.4
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.

B.4.9
Under utøvelse av yrkes- eller ervervsvirksomhet.
B.4.10
Som eier av fast eiendom.
B.4.11
For skade som er voldt ved forsettlig handling eller unnlatelse, og følger
av slik skade.
B.4.12
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.
Sikkerhetsforskrifter
Sikrede skal sørge for at myndighetenes regler for tilsyn, oppbevaring og
kontroll av tanker herunder beholdere med brannfarlig væske og andre
kjemikalier følges.
Følger av ikke å overholde sikkerhetsforskrifter:
Hvis sikrede har forsømt å overholde sikkerhetsforskrifter eller påse at de
blir overholdt, og det fører til skade eller større erstatningsansvar enn
sikrede ellers ville hatt, kan utbetalingen under forsikringen helt eller
delvis falle bort, jf. FAL par. 4-8.
B.4.13
Ved overføring av smittsom sykdom mellom mennesker, uavhengig av på
hvilken måte smitten finner sted.
B.4.14
For tingskade ved sopp og råte eller på grunn av langsom inntrenging av
fuktighet.
B.4.15
Erstatningsansvar som arbeidsgiver
i forbindelse med arbeid utført på annet enn fritidsboligen.
dersom den eiendom som er forsikret ligger i Norge og dine
ansatte er dekket av Lov om yrkesskadeforsikring av
16.06.1989 nr. 65.

b.5 forsikringssum

Selskapets samlede erstatningsplikt er begrenset til 3 000 000 kroner ved
hvert skadetilfelle. Saksomkostninger dekkes i tillegg.

B.4.5
Overfor virksomhet som drives eller disponeres av sikrede, eller hvor
sikrede eller sikredes familie har vesentlig eierinteresse.

b.6 egenandel

Sikredes egenandel er 4 000 kroner ved hvert skadetilfelle.

B.4.6
Som eier, fører eller bruker av
motorkjøretøy
ž
Rullestol med motor og annet tilsvarende
motorisert forflytningshjelpemiddel for
bevegelseshemmede, regnes ikke som
motorkjøretøy når det ikke kan kjøres fortere enn
10 km/t.
ž
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.
B.4.7
For tingskade oppstått ved gravings-, piggings-, sprengnings-, pelings- og
rivingsarbeid. Som sprengning regnes også bruk av ekspanderende masse.

Dato utstedt:

B.4.8
For foreldres objektive ansvar for barns skadeforvoldelse etter Lov av 13.
juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning, par. 1-2 nr. 2.
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b.7 sikredes plikter ved skade

Skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal meldes til Selskapet
uten ugrunnet opphold. Skademeldingen skal inneholde sikredes
fødselsnummer (11 siffer).
Når erstatningskrav er reist mot sikrede eller mot Selskapet, plikter
sikrede:
omgående å gi Selskapet alle opplysninger av betydning for
sakens behandling.
på egen bekostning å utføre de undersøkelser og utredninger
som Selskapet finner nødvendig, samt å møte ved
forhandlinger eller rettergang.
Hvis sikrede uten Selskapets samtykke innrømmer erstatningsplikt eller
forhandler om erstatningskrav, er dette ikke bindende for Selskapet.

b.8 behandling av erstatningskrav
B.8.1
Når et erstatningskrav som omfattes av forsikringen overstiger
egenandelen, tilligger det Selskapet å:
- utrede om erstatningsansvar foreligger.
- forhandle med kravstilleren.
- om nødvendig prosedere saken for domstolene.

If IBU2-1

B.8.2
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.
B.8.3
Selskapet betaler den del av erstatningen som overstiger egenandelen.
Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte.

C Øvrige bestemmelser
Disse bestemmelser gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i
bransjevilkåret eller i forsikringsbeviset.

c.1 særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt
C.1.1
Selskapet 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 e.l.
alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden.
C.1.2
Selskapet svarer ikke for tap, skade eller ansvar som oppstår direkte eller
indirekte på grunn av kjernereaksjon, kjernestråling, eller radioaktiv
forurensning.

C.5.1.3
Hvis det foreligger svik ved skadeoppgjøret, med en ukes varsel, jf .FAL
par. 8-1 eller par. 18-1.
C.5.1.4
Etter inntruffet skade hvis
sikrede har voldt skaden forsettlig, eller
sikrede 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 3 skader til
sammen under denne og andre avtaler med Selskapet.
Oppsigelsesfristen er 2 måneder, jf. FAL par. 3-7 eller par. 12-4.
C.5.1.5
Med 2 måneders frist der bruken av forsikringsgjenstanden eller sikredes
virksomhet endres i forsikringstiden på en måte som
innebærer at Selskapet ikke ville ha overtatt forsikringen om
det nye forholdet hadde foreligget ved forsikringstidens
begynnelse, eller
er av betydning for Selskapets mulighet til å gjenforsikre,
jf. FAL par. 3-7 eller par. 12-4.
C.5.1.6
Med 2 måneders frist ved gjentatte mislighold av premiebetalingen, jf.
FAL par. 3-7 eller par. 12-4.

c.6 varighet for forsikringsavtalen og beregning av
premie
C.6.1
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. Det
er en forutsetning at premien blir betalt innen den tid som fremgår av
betalingsvarselet.

c.2 renter av erstatningsbeløp

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

c.3 følgene av svik

C.6.2
Ved terminvis premiebetaling eller ved delvis betaling, svarer Selskapet
bare for skader som inntreffer i det tidsrommet det er betalt premie for.

Sikrede har krav på renter overensstemmende med reglene i FAL par. 8-4
eller par. 18-4.
Den som gjør seg skyldig i svik mot Selskapet, mister ethvert
erstatningskrav mot Selskapet etter denne og andre forsikringsavtaler i
anledning samme hendelse, og Selskapet kan si opp enhver
forsikringsavtale med sikrede, jf. FAL par. 4-2, 4-3, 8-1 eller par. 13-2, 133 og 18-1, jf. også punkt 9 nedenfor.

c.4 frist for å gi melding om skade og for å foreta
rettslige skritt samt foreldelse

C.6.3
Dersom premien for endring eller utvidelse av forsikringen ikke betales
innen betalingsfristen, vil endringen/utvidelsen bli annullert.

C.4.1 Selskapet er fri for ansvar hvis

C.6.4
Opphører en løpende forsikring i avtaleperioden, har Selskapet krav på
premie forholdsmessig etter den tiden forsikringen har vært i kraft, med
mindre noe annet fremgår av det enkelte forsikringsvilkår.

C.4.1.1
Sikrede ikke har meddelt kravet til If innen ett år etter at sikrede fikk
kunnskap om de forhold som begrunner det.
C.4.1.2
Sikrede ikke har anlagt sak eller krevet nemndbehandling innen seks
måneder etter at sikrede fikk skriftlig melding om at Selskapet ikke anser
seg ansvarlig og det samtidig er minnet ham eller henne om fristen, dens
lengde og følgen av at den oversittes, jf. FAL par. 8-5, 18-5, 20-1.

C.6.5
Dersom betalingsfristen ved 2. gangs varsel ikke overholdes, opphører
avtalen helt eller delvis på grunn av manglende betaling. Selskapet har i
slike tilfeller krav på premie for den tid det har vært i ansvar etter
bestemmelsene i FAL kapittel 5. Avtalen, eller de deler av avtalen som
kravet gjelder, blir annullert. Selskapet har også krav på et tillegg for
omkostninger tilsvarende inntil 60 dagers premie.

C.4.2
Sikredes krav foreldes også etter bestemmelsene i FAL par. 8-6 eller par.
18-6.

c.5 oppsigelse i forsikringstiden
C.5.1 Selskapet kan si opp forsikringen
C.5.1.1
Hvis det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen, med
14 dagers varsel, jf. FAL par. 4-3 eller par. 13-3.
C.5.1.2
Hvis det foreligger svik i forbindelse med opplysninger om risikoen, med
øyeblikkelig virkning, jf. FAL par. 4-3 eller par. 13-3.

Dato utstedt:

C.6.6
Ved terminvis premiebetaling beregnes et termintillegg.

c.7 fornyelse av forsikringen

Forsikring som gjelder for en tid av minst ett år, fornyes for ett år av
gangen, hvis ikke forsikringstakeren har sagt opp avtalen innen
forsikringstidens utløp. For Selskapet er oppsigelsestiden 2 måneder før
utløpet av forsikringstiden. Forsikringsvilkår og premie kan endres og blir
gjeldende fra fornyelsesdag.

c.8 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
par. 4-11, annet ledd.
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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.

c.9 ulovlige interesser

Forsikringen omfatter kun lovlige interesser som kan verdsettes i penger.

c.10 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.

c.11 lovvalg

Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke
er i strid med lov nr. 111 av 27. november 1992 om lovvalg i forsikring,
eller det er gjort annen avtale.
Forsikringen, hvor Selskapets forsikringsrisikoen består i utlandet, jf. lov
nr. 111 om lovvalg i forsikring av 27. nov. 1992 par. 2, annet ledd, er
overtatt på betingelse av at forsikringstaker på tegningstidspunktet
hadde vanlig bosted i Norge. Lovvalg og verneting for avtalen vil, så lenge
denne løper, være det som gjaldt ved avtaleinngåelse i henhold til Øvrige
Bestemmelser par. C.12 og C.13.
Ved endring av vanlig bosted til et annet land enn Norge, plikter
forsikringstaker å melde fra til Selskapet omgående. If kan da si opp
forsikringen, jf. FAL 3-7.

c.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.

c.13 valuta

Premiebeløp, forsikringssummer, erstatningsbeløp m.v. som springer ut av
forsikringsavtalen, regnes i norske kroner (NOK).

c.14 personopplysninger

De personopplysninger Selskapet innhenter om deg er nødvendige for at
Selskapet skal kunne administrere forsikringen, oppfylle Selskapets
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 Selskapet 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 Selskapet. Dersom Selskapet 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 personopplysningsloven har du rett til å få innsyn i de opplysninger
If har om deg, og rett til å kreve at Selskapet retter feilaktige eller
ufullstendige opplysninger. Har du spørsmål om selskapets bruk av
personopplysninger, kan du henvende deg til
Selskapet(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 Selskapet, eller det sentrale
reservasjonsregister i Brønnøysund.

Dato utstedt:
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