
Storebrand Forsikring AS
Professor Kohts vei 9, Postboks 500, N-1327 Lysaker, Telefon 915 08 880, storebrand.no

Hva dekker forsikringen?
Standard dekker

 9 Brann, lynnedslag og eksplosjon 
 9 Vann- og rørskader 
 9 Naturskader 
 9 Tyveri og skadeverk 
 9 Bekjempelse av skadeinsekter, mus og 

 rotter  
 9 Ansvar 
 9 Rettshjelp 
 9 Merkostnader hvis boligen blir ubeboelig 

 etter skade 
 9 Merkostnader ved offentlig påbud som 

 følge av endrede tekniske krav til 
 bygningen etter skade  

Super dekker i tillegg
 9 Skade på bygning  ved sopp og råte 
 9 Skader på bygning forårsaket av 

 skadeinsekter og dyr
 9 Skader som skyldes håndverkerfeil 
 9 Følgeskader ved utett tak, vegg eller bad 
 9 Ombygging av bolig etter ulykke     

 
Tilleggsdekninger

 9 Innboforsikring 
 9 Utleieforsikring 

Forsikringen dekker ikke

 8 Skader som har oppstått før 
forsikringen trer i kraft 

 8 Utgifter til vedlikehold og forbedringer 

 8 Utgifter forbundet med forebygging 
mot skader 

Er det noen begrensninger i dekningen?

 ! Spesiell begrensning for 
Utleieforsikring 

 ! Utleieforsikring er kun gyldig hvis du 
har avtalt med oss at den aktuelle 
bygningen leies ut og  at dette framgår 
av forsikringsbeviset. 

 ! Se vilkårene for fullstendig oversikt 
over begrensninger. 

DOKUMENT MED OPPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET

Selskap: Storebrand Forsikring AS Produkt: Bygningsforsikring

Hva omfatter forsikringen?
Husforsikringen dekker privateide bygninger som blir benyttet som permanent bolig. Fastmontert utstyr som er vanlig for  
bygningens formål, for eksempel fastmontert kjøkkeninnredning, røranlegg og hageanlegg, er også omfattet av forsikringen. 
Tilleggsbygninger som garasje eller uthus kan også forsikres. Du kan lese mer om de forskjellige dekningene på storebrand.no.

Husforsikring

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder henvises det til forsikringsbevis og 
forsikringsvilkår.
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Storebrand Forsikring AS 
Professor Kohts vei 9, Postboks 500, N-1327 Lysaker, Telefon 915 08 880, storebrand.no

Hvor gjelder forsikringen?
 9 Forsikringen gjelder på stedet som er nevnt i forsikringsbeviset. 

Hvilke forpliktelser har jeg?
I forsikringsbeviset fremgår det hvilke opplysninger som er lagt til grunn. Hvis noe ikke er riktig, må du straks varsle oss. 
Du plikter å oppgi riktige opplysninger om boligen, om eventuell utleievirksomhet og om boligen er fraflyttet. 
Sikkerhetsforskrifter er skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak du må ta, og denne forsikringen har 
sikkerhetsforskrifter som gjelder
 
–  Sikring mot utette tak og vegger 
–  Sikring mot brann, eksplosjon, frost- og vannskader, og tyveri og skadeverk 
–  Sikring mot fremtidige skadedyrangrep, og tiltak for å begrense nye skadedyrangrep. Bekjempelsestiltak skal 
 utføres av autoriserte skadedyrbe kjempere og rekvireres av Storebrand 
– Plikter ved utkastelse av leietaker 
– Bygningsarbeid, reparasjoner og nye installasjoner 
– Kontroll og fjerning av tanker 
– Gassforbrukende utstyr skal følge produsentens anvisninger
– Sikrede skal sørge for vedlikehold og tilsyn av forsikret bygning, samt snømåking og tilstrekkelig oppvarming
– Krypkjeller skal jevnlig besiktiges 

Hvis du ikke overholder dine forpliktelser kan erstatningen bli redusert, helt eller delvis.

Når og hvordan skal jeg betale?
Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. 
Du kan velge om du vil betale forsikringen med faktura, e-faktura eller avtalegiro. 
Du kan etablere enten e-faktura eller avtalegiro I nettbanken  Ved etablering kan du selv velge om du vil ha 1, 2, 4 
eller 12 betalingsterminer i året. 
Dersom du allerede har skadeforsikringer i Storebrand vil din nye forsikring faktureres sammen med disse.

Fra når gjelder forsikringen og hvor lenge gjelder den?
Forsikringen gjelder fra den dagen du selv velger, men tidligst fra den dagen/tidspunkt du kjøper den. Husk å ta 
hensyn til eventuell oppsigelsestid, hvis du flytter forsikringen fra et annet forsikringsselskap. 
Forsikringen gjelder for ett år, og blir løpende fornyet hvert år. Den kan avsluttes ved hovedforfall, eller med 30 
dager oppsigelsestid ved flytting av forsikringen til annet forsikringsselskap. 

Hvordan kan jeg avslutte forsikringen?
Du kan si opp forsikringen ved å kontakte oss på telefon, chat eller e-post. 
Du kan avslutte din forsikring på din forsikringsoversikt på storebrand.no.


