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Døgnforsikring bolig

Dette dekker forsikringen, kort oppsummert:

• Tyveri inntil 100.000 kroner

• Skade på innbo, løsøre og bygning inntil 100.000 kroner

• Du betaler ingen egenandel, men skaden må være større enn 500 kroner

Nå kan du trygt leie ut

Døgnforsikring 
bolig

Fra 4.000 kr Fra 4.000 kr 0 kr0 kr

*Unntak: Penger, smykker, verdipapirer og sølvtøy

Tyveri utført av 
leietaker*

Skade på innbo 
og løsøre utført 

av leietaker

Skade på 
bygning utført 

av leietaker

Egenandel

Vanlig 
innboforsikring

Vanlig 
husforsikring

Airbnb 
vertsgaranti

Dekker Dekker ikke Dekker delvis

Ordinære 
innboskader

Ordinære 
bygningsskader
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Tyveri

• Sikre verdiene dine for ytterligere skade eller 

tyveri. 

• Anmeld til politiet. Du må personlig anmelde 

tyveriet eller innbruddet på en politistasjon. 

Tyveri av sykkel og mobiltelefon kan anmel-

des direkte på politiets nettsider.

• Finn frem dokumentasjon

 - Politianmeldelse
 - Liste og dokumentasjon over stjålne gjen-

stander
 - Kvitteringer for eventuelle utgifter 

• Ta kontakt med oss på telefon  

(+47 915) 02300 og meld inn hendelsen, selv 

om du ikke har full oversikt over alt som er 

borte. Du kan sende oss mer informasjon 

etter hvert. Telefonen er bemannet 24 timer i 

døgnet.

• Har du all nødvendig dokumentasjon til-

gjengelig når du kontakter oss, blir vi som 

oftest enige i første telefonsamtale.

Skade

• Dokumenter skaden så godt du kan.

• Meld skade på 02300.no eller kontakt oss på 

telefon (+47 915) 02300. Telefonen er be-

mannet 24 timer i døgnet.

• Har du all nødvendig dokumentasjon til-

gjengelig når du kontakter oss, blir vi som 

oftest enige i første telefonsamtale.

Døgnforsikring bolig

Hvis noe skulle skje...

http://02300.no
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Forsikringsbevis Døgnforsikring bolig 
 

Forsikringsnummer: 2591866 

  

  

  

 
 
 

Forsikringen omfatter: Forsikringssum: Egenandel:                 Vilkårs id: 

Døgnforsikring bolig   PBK-216.100-001 
 

Skadeverk innbo og løsøre 100 000 Kr 0 
Skader under 500 kroner erstattes ikke 

  

Skadeverk bygning 100 000 Kr 0 
Skader under 500 kroner erstattes ikke 

  

 
Spesielle egenandeler og fradrag kan gjelde for visse typer skade. Dette vil framgå av vilkårene. 
 

 

Melde skade? 

Vår skadetelefon 02300 er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Skader skal meldes snarets mulig, se meldefrist under. 

Meldefrist 

Retten til erstatning bortfaller dersom krevet ikke er meldt innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som 

begrunner kravet. 

Klagemulighet 

Dersom det er noe du ikke er fornøyd med kan du gjøre et av følgende: 

 Ring oss på 02300. 

 Sende elektronisk klage på sparebank1.no/klage 

 Sende skriftlig klage til SpareBank 1 Forsikring Klageservice, Boks 778 Sentrum, 0106 Oslo 
Du kan også klage saken inn til Finansklagenemnda. 
 

 

Sikkerhetsforskrift  

  
Sikkerhetsforskriftene skal forebygge faren for eller begrense omfanget av skader. Har sikrede forsømt å overholde, eller å påse 
at de blir overholdt, kan selskapets ansvar settes ned eller falle helt bort. 
 
Utleieavtale skal opprettes og inkluderer punkter som regulerer følgende forhold: 

 Hva utleieavtalen gjelder 

 Hvem som er parter (kontaktdetaljer og identifikasjon (fødselsnummer/org nr) 

 Ordensregler  

 Tilbakelevering og fraflytting  

 Beskrivelse av leieforholdets form og varighet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Døgnforsikring bolig Vilkårs id: PBK-216.100-001 av 1.6.2015 

 
1. Hvem forsikringen gjelder for 

Forsikringstaker. 
 
2. Hvor forsikringen gjelder 

På avtalt forsikringssted i Norge. 

3. Hva forsikringen omfatter  

Forsikringen omfatter  

 innbo og løsøre 

 bygning 
 
4. Hvilke skader som erstattes 

Tilfeldige og plutselige skader som framgår under, og utgifter som følge av slike skader. 
 

4.1 Skadeverk Innbo og løsøre 

Dekkes Dekkes ikke 

Erstatning for tyveri og fysisk skade på innbo og løsøre 
forårsaket av leietaker eller dennes gjester.  
 
Erstatningen er begrenset til kr 100 000. 

 

 Penger og verdipapirer 

 Smykker og edelt metall 

 Skade som skyldes slitasje under normal bruk. 

 Skader som består av riper, avskallinger, flekker og 
lignende.  

 Utgifter til rekonstruksjon 

 
4.2 Skadeverk bygning 

Dekkes Dekkes ikke 

Erstatning for skade på den utleide boligen med tilhørende 
utearealer, forårsaket av leietakeren eller dennes gjester. 
Forsikringen gjelder fysisk skade på ting inntruffet i 
forsikringstiden.  
 
Erstatningen er begrenset til kr 100 000. 
 

 Utgifter til vedlikehold og forbedringer er unntatt.  

 Skade som skyldes slitasje under normal bruk. 

 Skader som består av riper, avskallinger, flekker og 
lignende.  
 

5. Erstatningsberegning  

Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved 

 kontantoppgjør 

 reparasjon 

 gjenoppføring 
 
Erstatningen ved kontantoppgjør kan ikke overstige det beløp selskapet skulle ha betalt for reparasjon eller gjenanskaffelse.  
 
Felles oppgjørsrutiner: 

 Selskapet har rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes. 

 Erstatningen beregnes etter prisene på skadedagen. 

 Erstatning utbetales i takt med reparasjonen. 

 Merverdiavgift refunderes etter dokumenterte utgifter som er påløpt ved reparasjon av skaden. 

 Tyveri- og hærverkskader skal politianmeldes. 
 
5.1 Erstatningsberegning – Innbo og løsøre 

Gjenstandene erstattes etter sin omsetningsverdi som brukt (markedspris). 
 
5.2 Erstatningsberegning - bygning 

Bygningen skal tilbakeføres til samme, eller vesentlig samme vesentlig samme stand som umiddelbart før skaden. Det er 
reparasjonskostnaden på skadedagen som legges til grunn. Dersom det ikke kan dokumenteres med faktura at arbeidspenger 
er betalt, erstattes arbeidspenger med inntil 75 prosent i forhold til normalpriser. 

6. Egenandel 

Det trekkes ikke egenandel, men skader under kr 500 erstattes ikke. 



 
 
 
 

 
 

Generelle vilkår skadeforsikring Vilkårs id: FFE-000.001-002 av 01.08.15 

 
Med skadeforsikring menes forsikring mot skade på eller tap av ting, rettigheter eller andre fordeler, forsikring mot 
erstatningsansvar eller kostnader og annen forsikring som ikke er personforsikring. 

Bransjevilkårene gjelder i den grad de ikke er fraveket i forsikringsbeviset. Teksten i beviset gjelder foran forsikringsvilkårene. 
Generelle vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de enkelte bransjevilkår eller i forsikringsbeviset. 

1. Melding om skade 

Når skade er inntruffet, skal sikrede uten ugrunnet opphold gi selskapet melding om skaden, og i tillegg gi de opplysninger og 
dokumenter som er tilgjengelige og som selskapet trenger for å vurdere sitt ansvar og utbetale erstatningen. 

Sikrede skal medvirke til at skaden kan besiktiges på selskapets anmodning. De skadde gjenstander skal holdes tilgjengelige 
for besiktigelse. Selskapet oppnevner takstmann. 

Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning før nødvendige undersøkelser er avsluttet. 

Selskapet forbeholder seg retten til å kunne undersøke den skadde gjenstand eller deler av den skadde gjenstand, herunder 
midlertidig fjerne disse fra skadestedet, i den utstrekning dette er nødvendig for å klarlegge årsaksforhold og selskapets 
erstatningsansvar.  

Brann-, innbrudd-, og hærverksskade, ran/overfall skal umiddelbart meldes til politiet. Andre skader skal meldes til politiet hvis 
selskapet forlanger det. 

For motorforsikring skal sammenstøt med dyr umiddelbart meldes politi eller viltnemnd på stedet. 

På reise skal tap av ting skal umiddelbart meldes til politiet. Transportskader skal straks etter transporten meldes til transportør, 
da transportør som regel er ansvarlig for slike skader. Andre skader skal meldes til politiet hvis selskapet forlanger det.  

Hvis forsikret dyr blir borte, skal dette meldes til politiet og selskapet, og det skal etterlyses ved annonsering. 

Se for øvrig bestemmelsen om meldefrist og foreldelse i punkt 6. 

2. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt  

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  

 jordskjelv og vulkanske utbrudd 

 krig eller krigslignende handlinger, enten krig er erklært eller ikke, opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av den 
offentlige orden 

 terrorhandling som innebærer biologisk, kjemisk, nukleær, radioaktiv eller annen form for forurensning 
Selskapet svarer likevel for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte skyldes eller står i 
sammenheng med annen form for terrorhandling, med inntil kr 500 000 000 pr kalenderår. Erstatningssummens 
endelige størrelse beregnes ved kalenderårets slutt. Overstiges denne grensen, vil erstatningen for den enkelte 
skadelidte bli redusert forholdsmessig.   
Forsikrede ting som befinner seg utenfor Norden, erstattes ikke som følge av terrorhandling. 
Med terrorhandling forstås enhver skadevoldende handling som har til hensikt å forårsake alvorlig person- eller 
tingskade eller annet betydelig tap for å utøve innflytelse av politisk, religiøs eller annen ideologisk art eller for å 
framkalle frykt i befolkningen. 

 atomskade - uansett årsak - fra atomsubstans (se atomenergiloven av 12. mai 1972 nr 28, § 1 c og h)  
Unntaket gjelder ikke bruk av radioisotoper som angitt i lovens § 1 c og i samsvar med lov om bruk av røntgenstråler 
og radium m v av 18. juni 1938 nr 1.  

3. Skjønn  

Er det adgang til å kreve skjønn i henhold til forsikringsvilkårenes punkt om skadeoppgjør, gjelder følgende bestemmelser om 
framgangsmåten:    

Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker det, 
kan han/hun velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting - ved avbruddstap for bestemte spørsmål.  

Har den ene av partene skriftlig underrettet den annen om sitt valg, plikter denne innen en uke etter at han/hun har mottatt 
underretningen å gi meddelelse om hvem han/hun velger. Før skjønnet velger de to skjønnsmenn en oppmann. Hvis noen av 
partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet er 
inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på hans eller hennes vegne av tingretten i den 
rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte.  

Skjønnsmennene skal innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi sitt 
skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. De to skjønnsmenn foretar verdsettelsen - besvarer spørsmålene ved avbruddstap - 



 
 
 
 

 
 

uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme regler avgir sitt skjønn over de 
punkter som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn.  
Erstatningen skal likevel ikke ligge utenfor de grenser som de to skjønnsmenns ansettelser vil medføre.  

Skjønnets verdsettelser er bindende for begge parter.  

Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorarer til oppmannen og mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene 
med en halvdel hver. Er det selskapet som krever skjønn ved tingskade, og den annen part er forsikringstaker i egenskap av 
privatperson, dekker selskapet likevel alle omkostninger ved skjønnet hvis forsikringstakeren ikke selv ønsker å bære sin del. 

4. Renter av erstatningsbeløp   

Sikrede har krav på renter overensstemmende med reglene i § 8-4 eller § 18-4 i Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989, nr 
69 (FAL) – som blant annet innebærer at sikrede har krav på rente av sitt tilgodehavende når det er gått to måneder etter at 
melding om forsikringstilfellet ble sendt til selskapet.  

5.  Følgene av svik  

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 §§ 4-2, 4-3, 
8-1 eller §§ 13-2, 13-3 og 18-1.  

6. Meldeplikt og foreldelse  

Selskapet er fri for ansvar hvis sikrede ikke har meldt kravet til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de 
forhold som begrunner det.  Jf FAL §§ 8-5 og 18-5.  

Sikredes krav foreldes også etter bestemmelsene i FAL § 8-6 eller § 18-6.  

7.  Oppsigelse i forsikringstiden  

7.1 Forsikringstakers rett til å si opp forsikringen 

Forsikringstakeren kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort eller det foreligger andre særlige grunner. 
Skadeforsikring, syke- eller ulykkesforsikring kan forsikringstakeren også si opp for flytting til et annet selskap. Ved flytting skal 
forsikringstakeren varsle selskapet med en frist på minst 1 måned. Det skal dessuten i varselet opplyses om hvilket selskap 
forsikringen flyttes til og om tidspunktet for flyttingen. Jf FAL § 3-6 eller § 12-3.  

For kollektive forsikringsavtaler og forsikringsavtaler for virksomheter som er omfattet av FAL § 1-3, annet ledd bokstavene a-e, 
har forsikringstakeren bare rett til å si opp forsikringsavtalen fra utløpet av forsikringstiden. Varsel må være selskapet i hende 
innen forsikringstidens utløp. Jf FAL § 3-6.  

7.2 Selskapets rett til å si opp forsikringen 

Selskapet kan si opp forsikringen   

 med øyeblikkelig virkning, hvis det foreligger svik i forbindelse med opplysninger om risikoen, jf FAL § 4-3 eller § 13-3.  

 med en ukes varsel hvis det foreligger svik ved skadeoppgjøret, jf FAL § 8-1 eller § 18-1.  

 med 14 dagers varsel, hvis det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen, jf FAL § 4-3 eller §13-3.  

 med 2 måneders oppsigelsesfrist ved skade  
o hvis sikrede har voldt skaden forsettlig eller ved grov uaktsomhet,.  
o hvis sikrede har forsømt å overholde en sikkerhetsforskrift, . 
o hvis sikrede bevisst har gitt uriktige opplysninger ved skadeoppgjøret – selv om selskapet har utbetalt 

erstatning, . 
o hvis skadeforløpet viser stort avvik fra det normale, og oppsigelsen er rimelig. Jf FAL § 3-7eller § 12-4.  

 med 2 måneders oppsigelsesfrist, hvis bruken av forsikringsgjenstanden eller sikredes virksomhet endres i 
forsikringstiden på en måte som  

o innebærer at selskapet ikke ville ha overtatt forsikringen om det nye forholdet hadde foreligget ved 
forsikringstidens begynnelse.  

o er av betydning for selskapets mulighet til å gjenforsikre. Jf FAL § 3-7 eller § 12-4.  

 med 2 måneders oppsigelsesfrist, ved gjentatte forsinkede premieinnbetalinger under denne eller andre avtaler med 
selskapet. Jf FAL § 3-7 eller § 12-4.  

8.  Unnlatt fornyelse av forsikringen, endring av vilkår og premie 

8.1 Forsikringstakerens rett til å unnlate fornyelse av forsikringen  

Forsikring som gjelder for en tid av minst ett år, fornyes automatisk for ett år av gangen, hvis ikke forsikringstakeren innen 
forsikringstidens utløp varsler selskapet om at forsikringen ikke ønskes fornyet, jf FAL § 3-4. 



 
 
 
 

 
 

8.2 Selskapets rett til å unnlate fornyelse av forsikringen 

Hvis selskapet ikke ønsker å fornye forsikringsavtalen, må selskapet varsle forsikringstakeren 2 måneder før utløpet av 
forsikringstiden, jf FAL § 3-5.  

8.3 Endring av vilkår og premie 

Selskapet kan endre forsikringsvilkår og premie. Endringene blir gjeldende fra fornyelsesdag, jf FAL § 3-3. 

9. Varighet for forsikringsavtalen og beregning av premie 

9.1 Når forsikringen begynner å gjelde 

Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtale er akseptert 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 skal 
være betalt innen den tid som framgår av betalingsvarselet. 

9.2 Kontantklausul 

Når det er bestemt i avtalen - og inntatt i forsikringsbeviset - at premien skal betales før avtalen begynner å løpe, svarer 
selskapet ikke for skader som inntreffer før betaling er skjedd. Jf FAL § 5-1 eller §14-1. 

9.3 Endringer/utvidelser 

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

9.4 Opphør av løpende forsikring i avtaleperioden  

Opphører en løpende forsikring i avtaleperioden, skal premien som godskrives forsikringstakeren utgjøre en forholdsmessig 
andel av premien som den gjenstående forsikringstiden utgjør i antall hele måneder i forhold til den samlede forsikringstiden, 
med mindre noe annet framgår av det enkelte forsikringsvilkår. Jf FAL §§ 3-9 og 12-5. 

9.5 Manglende betaling 

Dersom betalingsfristen ved 2. gangs varsel om premiebetaling ikke overholdes, opphører avtalen helt eller delvis på grunn av 
manglende betaling. Selskapet har i slike tilfeller krav på premie for den tiden som selskapet har vært i ansvar. Avtalen, eller de 
deler av avtalen som den manglende betalingen gjelder, blir annullert. Premien må betales selv om forsikringen eventuelt blir 
gjenopptatt. Ny forsikringsperiode vil i så fall starte fra gjenopptakstidspunktet. 

10. Selskapets rett til å motregne i erstatningen 

I en erstatning som tilfaller forsikringstakeren, har selskapet rett til å motregne med forfalt premie fra samme eller andre 
forsikringsforhold med selskapet, jf FAL § 8-3. 

I erstatning som tilfaller en medforsikret tredjeperson eller skadelidt under en ansvarsforsikring, kan selskapet motregne med 
premie fra samme forsikringsforhold som er forfalt i løpet av de siste to år før erstatningsutbetalingen, jf FAL § 8-3. 

11. Utbetaling fra selskapet 

Utbetalinger fra selskapet, herunder erstatningsbeløp og ubenyttet premie, overføres til det bankkontonummer som siste faktura 
ble betalt fra, dersom ikke annet er oppgitt fra forsikringstaker eller annen berettiget. Dersom kontonummeret ikke er opplyst, 
kan selskapet belaste forsikringstakeren for et gebyr tilsvarende kostnadene ved utbetalingen. 

12. Identifikasjon  

Ved forsikring av motorvogner, fartøyer, luftfartøyer og husdyr vil bestemmelser om at sikredes rett til erstatning helt eller delvis 
kan bortfalle som følge av sikredes handlinger eller unnlatelser, få tilsvarende anvendelse ved handlinger eller unnlatelser fra 
personer som med sikredes samtykke er ansvarlig for forsikringsgjenstanden, jf FAL § 4-11, punkt a.  

Ved forsikring av bolig, privat fritidssted og innbo vil bestemmelser om at sikredes rett til erstatning helt eller delvis kan bortfalle 
som følge av sikredes handlinger eller unnlatelser, få tilsvarende anvendelse ved handlinger eller unnlatelser fra sikredes 
ektefelle som bor sammen med sikrede, eller fra personer som sikrede lever sammen med i et fast etablert forhold, jf FAL § 4-
11, punkt b.  

Ved forsikring som har tilknytning til næringsvirksomhet - unntatt motorvogner - vil bestemmelser om at sikredes rett til 
erstatning helt eller delvis kan bortfalle som følge av sikredes handlinger eller unnlatelser, få tilsvarende anvendelse ved 
handlinger eller unnlatelser gjort av ansatt som har ansvaret for den del av virksomheten hvor forsømmelsen er gjort. 

Det samme gjelder andre personer som forsikringstaker, eller noen som forsikringstaker identifiseres med, har satt til å ivareta 
bestemte funksjoner eller gjøremål. Jf FAL § 4-11.  



 
 
 
 

 
 

13. Lovlige interesser  

Forsikringen omfatter kun lovlige interesser som kan verdsettes i penger.  

14. 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.  

15. Norske lover og lovgivning 

Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke kommer i strid med lov nr 111 av 27. november 1992 
om lovvalg i forsikring, eller det er gjort annen avtale. 

16. 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. 

17. Valuta 

Premiebeløp, forsikringssummer, erstatningsbeløp m v som springer ut av forsikringsavtalen, regnes i norske kroner (NOK) 
dersom ikke annet framgår av vilkår eller forsikringsbevis.  



 
 
 
 

 
 

Norske lover og lovgivning 
 

Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke kommer i strid med lov nr 111 av 27. november 1992 
om lovvalg i forsikring, eller det er gjort annen avtale.  

Garantiordning for skadeforsikring 
 

SpareBank 1 Skadeforsikring AS omfattes av en garantiordning for de selskaper som tilbyr skadeforsikring i Norge. Garantien 
skal sikre norske forsikringstakere dersom et forsikringsselskap ikke kan betale sine forsikringsforpliktelser. Det er bare risiko 
som består i Norge som omfattes.  

 
Garantien omfatter personer som har fast bosted i Norge, og bedrifter som driver sin virksomhet i Norge. Bedrifter over en viss 
størrelse er ikke omfattet.  
 

90 prosent av hvert enkelt krav kan kreves dekket. Krav etter boligforsikring og tvungen ansvarsforsikring dekkes likevel med 
100 prosent. Ethvert krav dekkes uansett bare inntil 20 millioner kroner per sikret per skadetilfelle. For nærmere informasjon om 
garantiordningen, viser vi til forskrift om garantiordning for skadeforsikring av 22.12.2006. 

Forsikringsselskapenes Sentrale Skaderegister (FOSS) 
 

Alle skader, bortsett fra behandlingsforsikring, som meldes et forsikringsselskap registreres i Forsikringsselskapenes Sentrale 
Skaderegister (FOSS). Når et forsikringsselskap melder en skade til registeret, får selskapet automatisk oversikt over alle 
skader som tidligere er meldt på samme kunde (også skader i andre forsikringsselskaper). Forsikringstaker har innsynsrett i 
registeret etter personopplysningslovens § 18. 

Du har etter personopplysningsloven § 18 rett til innsyn i personopplysninger som er registrert på deg. En begjæring om innsyn 
må være skriftlig og undertegnet, jf. personopplysningsloven § 24.  
 

Oppbevaring av personopplysninger 
 

I SpareBank 1 Skadeforsikring AS er administrerende direktør ansvarlig for behandlingen av personopplysninger selskapet 
registrerer eller innhenter om kunder. Personopplysningene er nødvendige for å opprette og administrere forsikringsordningene.  
Personopplysninger kan bli utlevert til banker/selskaper i SpareBank 1-alliansen, reassurandører og til offentlige myndigheter 
som kan kreve slike opplysninger utlevert. Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger om deg som behandles, og i 
sikkerhetstiltakene ved behandlingen. Du kan også kreve retting av registrerte person opplysninger som er uriktige eller 
ufullstendige.  
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Dette skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne- likestillings- og 
inkluderingsdepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg 

utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) § 10. Skjemaet skal brukes ved salg utenfor fast utsalgssted og fjernsalg av finansielle 
tjenester. 

 
DU HAR 14 DAGERS (EVT 30 DAGERS) UBETINGET ANGRERETT 

Etter angrerettloven kan du som hovedregel gå fra avtaler som du har inngått med tjenesteyteren uten at dere har møttes fysisk 
(fjernsalg), for eksempel e-post, telefon, vanlig post, og avtaler som du har inngått med foretaket ved dørsalg, messesalg, gatesalg 
mv. (utenfor fast utsalgssted). Du kan bruke angreretten innen 14 dager fra avtalen er inngått og du har mottatt alle 
opplysninger som angrerettloven krever og på den måten som loven krever. Ved fjernsalg av livsforsikring og individuelle 

pensjonsavtaler (IPS) er fristen 30 dager. Salg utenfor fast utsalgssted av livsforsikring og IPS følger hovedregelen om 14 dagers 
angrerett. Du trenger ikke oppgi noen grunn for at du bruker angreretten. 
 

Du må gi tjenesteyter melding om bruk av angreretten innen fristen. Det kan du gjøre på hvilken som helst måte. Det anbefales at 
du bruker dette skjemaet. Du har overholdt fristen dersom du har sendt meldingen innen fristens utløp (for eksempel postlagt 
angreskjemaet, sendt den per fax, e-post, via nettbank o l). Du bør sørge for at du kan dokumentere dette.

Fylles ut av tjenesteyteren: 

Tjenesteyterens navn SpareBank 1 Skadeforsikring AS    Organisasjonsnr 915 651 232 

 

Adresse Hammersborggata 2, Postboks 778 Sentrum, 0106 OSLO 

 

Telefonnummer 02300   E-postadresse _________________________________ 

 

Kundens fødselsdato: _________________________________ 

 

Hva slags tjenester Kjøp/salg av skadeforsikring  

Avtalen ble inngått den (dato) _________________        Angreskjemaet ble levert (dato)_________ 

Fylles ut av forbrukeren og sendes til tjenesteyteren. OBS! Skjemaet skal ikke sendes til Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet. Jeg benytter meg av angreretten. 

 

Angreskjemaet er mottatt den ____________________ (dato) og benyttes på følgende forsikringer: 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Navn_________________________________________________________________________________ 

 

Adresse_______________________________________________________________________________ 

 

Telefonnr. privat_____________________ jobb_____________________ mobil_____________________ 

 

E-postadresse___________________________________________________________________________ 

 

Dato____________________                          Underskrift________________________________________ 



 

 
 

Hvor det er inngått en rammeavtale etterfulgt av separate operasjoner eller oppdrag, gjelder angrerettloven bare på den innledende 
rammeavtalen. Et eksempel kan være at du ved fjernsalg inngår avtale om nettbank. For nettbankavtalen gjelder opplysnings- og 
angrerettreglene, men ikke for de etterfølgende betalingsoppdragene.  
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Angrefristens utgangspunkt 
 
Fristen regnes fra det tidspunkt avtalen er inngått, ved livsforsikringsavtaler fra du har fått melding om at 
avtalen er inngått. Du må også ha mottatt alle opplysninger som angrerettloven krever, og på den måten 
angrerettloven krever. Angrerettloven angir i § 7 a (http://www.lovdata.no/all/hl-20001221-105.html#7a) 
hvilke forhåndsopplysninger som skal gis ved fjernsalg. Opplysninger om loven kan du få hos 
tjenesteyter, Forbrukerrådet (http://forbrukerportalen.no/Emner/angrerettloven) eller du kan lese den på 
nettet: http://www.lovdata.no  
Dersom du foretar flere separate transaksjoner av samme type med mindre enn ett års mellomrom, uten 
at det foreligger noen innledende avtale om tjenesten, gjelder opplysningsplikten bare for den første 
transaksjonen. 
 
Noen finansielle tjenester har skattemessige fordeler. Bruker du angreretten, vil du ikke kunne kreve 
slike skattemessig fradrag. F. eks. ved låneavtaler vil du ikke kunne kreve fradrag for annet enn 
eventuelle netto betalte renter samt for etableringsgebyrer o.l. Dersom du benytter angreretten ved f.eks. 
BSU og IPA vil du ikke kunne kreve fradrag for innskuddet. 
 
Ved fjernsalg skal du ha de fullstendige avtalevilkårene i rimelig tid på forhånd, jf. angrerettloven § 9 a. 
Hvis avtalen inngås på din oppfordring, og det brukes en fjernkommunikasjonsmetode som ikke gjør det 
mulig å gi avtalevilkår og forhåndsopplysninger før avtaleinngåelsen, skal tjenesteyter oppfylle sine 
forpliktelser straks etter at avtalen er inngått. Med fjernsalg menes avtaler som inngås helt uten at du og 
tjenesteyters representant møtes ansikt til ansikt, f. eks. avtaler inngått på Internett, ved e-post, telefon, 
faks, SMS eller ved vanlig post. For å regnes som fjernsalg etter loven må tjenesteyter både ha 
tilrettelagt for, og markedsført fjernsalg som salgsmetode. 
 
Forhåndsopplysninger og avtalevilkår skal gis skriftlig på papir eller et annet varig medium som du rår 
over (som f. eks. e-post som kan skrives ut eller som lagres automatisk på forbrukerens harddisk). Ved 
salg utenfor fast utsalgssted krever angrerettloven at tjenesteyter gir deg de opplysningene som er nevnt 
i angrerettloven § 7 a bokstav j) og k), på et varig medium du rår over. Med avtaler inngått utenfor fast 
utsalgssted menes f. eks. avtaler inngått på messer, gaten osv. Også avtaler inngått hjemme hos deg 
faller inn under loven, men bare dersom tjenesteyters representant kommer dit uten at du uttrykkelig har 
bedt om det eller det inngås avtaler utover det du hadde tenkt på da du ba tjenesteyter om å komme 
hjem til deg.  
 
Oppgjør ved bruk av angreretten 
Dersom du benytter angreretten, bortfaller partenes forpliktelser til å oppfylle avtalen. Dersom avtalen 
helt eller delvis er oppfylt av noen av partene, skal det skje en tilbakebetaling.  
 
Angrerett ved fjernsalg 
Tilbakeføring må du gjøre innen 30 dager etter at du har sendt meldingen om bruk av angreretten. På 
samme måte må tjenesteyter innen 30 dager etter at de har mottatt melding om bruk av angreretten 
betale tilbake det vederlaget du har betalt for selve tjenesten. Tjenesteyters etableringsgebyr/ 
depotgebyr o l vil du derimot ikke ha krav på å få tilbake. Det samme gjelder beløp som du har betalt 
gjennom tjenesteyter, men til andre, for eksempel til takstmann, tinglysningsgebyr og lignende. Dersom 
du har inngått en fjernsalgsavtale og uttrykkelig bedt om at avtalen påbegynnes før angreretten utløper, 
kan tjenesteyter kreve vederlag for den tiden du har benyttet den finansielle tjenesten. Vederlaget må stå 
i rimelig forhold til omfanget av den tjenesten som allerede er levert sammenlignet med avtalens fulle 
oppfyllelse.  
 
Angrerett ved salg utenfor fast utsalgssted 
Tjenesteyter må tilbakebetale det du har betalt innen 14 dager fra tjenesteyter har mottatt meldingen om 
bruk av angreretten. Deretter må du tilbakebetale/levere tilbake den ytelsen du har mottatt som ledd i 
avtalen innen rimelig tid. Dersom begge parters tilbakeføringsplikt gjelder penger, kan tjenesteyter foreta 
nettooppgjør.  
 
Konsekvenser av ikke å bruke angreretten Dersom du ikke benytter deg av angreretten, vil avtalen 
være bindende for begge parter slik den ble inngått. Men vær oppmerksom på at for en rekke avtaler vil 

http://www.lovdata.no/all/hl-20001221-105.html#7a
http://forbrukerportalen.no/Emner/angrerettloven
http://www.lovdata.no/


 

 

du likevel ha adgang til å avslutte avtaleforholdet når som helst uavhengig av angrerettloven. Det er 
regulert i finansavtaleloven og forsikringsavtaleloven.  
 
Forbrukerrådet kan gi veiledning om angrerett, tlf. 03737. Internettadresse: http://forbrukerportalen.no 
Informasjon om fjernsalg av finansielle tjenester finnes på departementets hjemmesider på 
www.regjeringen.no 

 

http://forbrukerportalen.no/

