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For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder 

henvises det til forsikringsbevis og forsikringsvilkår. 

Hva omfatter forsikringen?
Innboforsikringen dekker alle de løse eiendelene dine, som hører til hjemmet ditt, og som det er naturlig at du tar med deg når du flytter inn 
eller ut av en bolig. Det kan for eksempel være klær, møbler, elektronikk, mobiltelefoner, sportsutstyr, sykler, hagemøbler og andre løse gjen-
stander. Inventar som er fastmontert i bygningen, som for eksempel kjøkkeninnredning, dekkes av en Husforsikring. 

Hva dekker forsikringen?

Standard dekker
 Brann, lynnedslag og eksplosjon  
 Vannskader 
 Naturskader 
 Tyveri, innbrudd og skadeverk, i boligen 
 Sykler og annet sportsutstyr 
 Ansvar og Rettshjelp 
 Merkostnader hvis boligen blir ubeboelig  

 etter skade 
 Psykologhjelp ved alvorlige hendelser i  

 hjemmet
 Lagringsforsikring ved for eksempel flytting

Hva dekker forsikringen ikke?

  Skader som har oppstått før forsikringen trer i 
kraft 

 Utgifter til vedlikehold og forbedringer 
 Utgifter forbundet med forebygging mot skader

Er det noen begrensninger i dekningen?

  Forsikringen dekker ikke tyveri eller skadeverk  
forårsaket av husstandsmedlem, leieboer eller 
dennes husstand

  Se vilkårene for fullstendig oversikt over  
begrensninger.  

Hvor gjelder forsikringen?

 Forsikringen gjelder på stedet som er nevnt i forsikringsbeviset.
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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 sikkerhets-
forskrifter som gjelder

– Sikring mot brann, eksplosjon, frost- og vannskader, og tyveri og skadeverk 
– Sikrede skal sørge for at myndighetenes regler for tilsyn, oppbevaring og kontroll av tanker herunder beholdere med  
 brannfarlig væske og andre kjemikalier følges 

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.

17
15

3 
  1

2/
20

21


