
                                               

 
 

 

Kjære kunde  

 

Fornyelse av din forsikringsavtale for året 2022 

Vi setter stor pris på tilliten du viser ved å være 

forsikret hos oss. En WaterCircles-kunde er ikke som 

andre forsikringskunder, dere har en bedre risikoprofil 

og færre skader enn gjennomsnittet i Norge. Dette 

gjør at vi kan tilby konkurransedyktige priser og gi god 

personlig service.  

Vår visjon er at vi skal gi risikobevisste 

forsikringskunder de prisene og den servicen de 

virkelig fortjener.  

Vedlagt finner du din forsikringsavtale for neste 

periode. Faktura blir sendt separat. Det er viktig at du 

ser gjennom forsikringsavtalen og sjekker at 

produkter og forsikringssummer stemmer. Skulle ditt 

forsikringsbehov endre seg i løpet av året, ber vi deg 

vennligst kontakte oss.  

For kommende periode vil det forekomme noen 

premiereguleringer og vilkårsendringer.  

Pris- og kostnadsutviklingen knyttet til 

skadeserstatninger påvirker våre årlige prisjusteringer. 

I prisjusteringen inngår indeksreguleringen fra Finans 

Norge (FNO). Dette er en justering som alle 

skadeforsikringsselskaper er pålagt å følge. I år er 

forsikringssummen satt opp med 4 % for bygning 

(villa/fritidshus) og 3 % for innbo.  

Vennebonus – Når du anbefaler kunder til oss, kan 

det gi deg rabatt på dine forsikringer. Rabatten regnes 

ut i forhold til hvor mange kunder du har invitert,  og 

de inviterte kundenes totale forsikringspremie. 

Vennebonus er anbefaling satt i system, hvor DU får 

en del av fortjenesten. Neste års invitasjoner legges til 

de foregående, og potten kan øke for hvert år når du 

anbefaler dine venner til å bli kunde hos oss. Vi ønsker 

oss ansvarlige kunder som tar vare på tingene sine, og 

på denne måten kan vi holde konkurransedyktige 

prisenr over tid. Vennebonusen din vil være synlig på 

den årlige fornyelsen. 

 

WaterCircles Norge AS er forsikringsagent for 

WaterCircles Forsikring ASA. Fra 1. januar 2022 har 

WaterCircles Forsikring ASA valgt å gjøre noen 

vilkårsendringer. . Endringene fremgår av de neste 

sidene . De komplette nye vilkårene kan du finne ved 

å klikke på den angitte linken under Vilkår i 

forsikringsoversikten som ligger først i din 

forsikringsavtale.  

Vi ser frem til et nytt forsikringsår, og håper du 
inviterer dine gode venner til oss og nyter godt av vår 
vennebonus i fremtiden. Våre rådgivere kan hjelpe 
deg med et hvert forsikringsspørsmål pr telefon eller 
e-post. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt. 

Med vennlig hilsen  
WaterCircles Norge AS 

 
Nils Arne Harildstad 
Adm.dir.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               

 
 

NYHETER OG VILKÅRSENDRINGER 

Det er viktig at du som kunde tar vare på dine vilkår. I 
dette informasjonsskrivet har vi beskrevet de 
endringene som gjelder for den kommende 
fornyelsen. Kontakt din rådgiver dersom noe skulle 
være uklart. 
 
Følgende endringer er gjort i våre vilkår fra 
01.04.2022: 
 
Reise 
Presisering/begrensning 
2.3 når avbestillingen skyldes graviditet, 
svangerskapsavbrytelse, fødsel eller andre forhold i 
forbindelse med svangerskap fra den 36 
svangerskapsuke. 
5.3 utgifter i forbindelse med graviditet, 
svangerskapsavbrytelse eller andre forhold i 
forbindelse med svangerskap fra og med den 36. 
svangerskapsuke   
 
Barn 
Presisering/begrensning 
Punkt fjernet: 
1.10 Endret helsestand som følge av svangerskap og 
svangerskapsavbrudd 
 
Følgende endringer er gjort i våre vilkår fra 
01.01.2022: 
 
Bil 
Økning 
Når 70% bonus er oppnådd går man opp til 75% bonus 
etter 1 års skadefri kjøring. -tidligere 5 års skadefri 
kjøring. 
 
Presisering/begrensning 
4.15 motorvogner som anvendes til drosje, budbil 
eller annen betalt persontransport, trafikkskole-, 
utleie-, liktransport-, utrykningsbil, ambulanse eller 
skades / stjeles under kjøring med prøvekjennemerke. 
-budbil nytt unntak  
12.2 Ved faktiske bilutgifter fra leiebilfirma betales 
inntil kr 375,- pr. dag. -endret fra: Ved faktiske 
bilutgifter fra leiebilfirma betales inntil kr 375,- pr. 
dag. Hvis leiebil ikke benyttes, kan kr 150,. pr dag 
utbetales som kontanterstatning. 
 
Utvidet 
Presisering/begrensning 

15 Elite-bilforsikring gjelder ikke for motorvogner som   
- anvendes som drosje, budbil trafikkskole-, utleie-, 
liktransport-, utrykningsbil, ambulanse eller - skades / 
stjeles under kjøring med prøvekjennemerke. -Budbil 
nytt unntak. 
15.1.1 - reparasjonsomkostningene (bergings-
transportomkostninger ansees ikke som 
reparasjonskostnader) vil overstige 80 % av 
motorvognens samlede kjøpesum som ny inkludert 
verdien av fast montert utstyr og   - motorvognen ikke 
har vært kjørt over 60 000 km. -endret fra 60%   
15.3.2 Punkt fjernet: 
Hvis leiebil ikke benyttes, utbetales kr 250 pr dag i 
inntil 10 dager, se pkt. 3.3. 
 
Økning 
15.4 Nytt vilkårspunkt - Skade på eller tap av bilnøkkel 
Hvilke skader er dekket 
Alle nøkler som tilhører bilen. 
Forsikringen dekker kostnader til ny nøkkel, 
programmering og omkoding som følge av en 
tilfeldig, plutselig ytre hendelse. 
Samme gjelder om nøkkel blir mistet eller stjålet. 
Skadeårsak må være kjent, og tapet må kunne 
knyttes til et bestemt skadetidspunkt.  
Erstatningen erbegrenset til 10.000 kroner. 
Egenandelen er 1.000 kroner. 
15.3.2 Leiebil dekkes etter avtale med Selskapet 
tilsvarende egen motorvogn med inntil kr 600 pr dag. 
Endret fra kr 500 pr dag. 
 
Fører og passasjerulykke 
Økning 
10.5.2 Dødsfall  
Har ulykkesskaden innen ett år ført til dødsfall 
utbetales det dødsfallserstatning. Forsikringssummen 
er kr 100.000 hvis forsikrede ved sin død hadde 
ektefelle/registrert partner/folkeregistrert samboer i 
live, eller forsørget barn. I motsatt fall er selskapets 
erstatningsplikt begrenset til kr 20 000. 
-ny tekst: I motsatt fall er selskapets erstatningsplikt 
begrenset til kr 20 000. 
 
Campingbil 
Presisering/begrensning 
4.15 motorvogner som anvendes til drosje, budbil 
eller annen betalt persontransport, trafikkskole-, 
utleie-, liktransport-, utrykningsbil, ambulanse eller 
skades / stjeles under kjøring med prøvekjennemerke. 
-budbil nytt unntak  
12.2 Ved faktiske bilutgifter fra leiebilfirma betales 
inntil kr 375,- pr. dag. -endret fra: Ved faktiske 
bilutgifter fra leiebilfirma betales inntil kr 375,- pr. 



                                               

 
dag. Hvis leiebil ikke benyttes, kan kr 150,. pr dag 
utbetales som kontanterstatning. 
 
Utvidet 
Presisering/begrensning 
15 Elite-bilforsikring gjelder ikke for motorvogner som   
- anvendes som drosje, budbil trafikkskole-, utleie-, 
liktransport-, utrykningsbil, ambulanse eller - skades / 
stjeles under kjøring med prøvekjennemerke. -Budbil 
nytt unntak. 
15.1.1 - reparasjonsomkostningene (bergings-
transportomkostninger ansees ikke som 
reparasjonskostnader) vil overstige 80 % av 
motorvognens samlede kjøpesum som ny inkludert 
verdien av fast montert utstyr og   - motorvognen ikke 
har vært kjørt over 60 000 km. -endret fra 60%   
15.3.2 Punkt fjernet: 
Hvis leiebil ikke benyttes, utbetales kr 250 pr dag i 
inntil 10 dager, se pkt. 3.3. 
 
Økning 
15.4 Nytt vilkårspunkt - Skade på eller tap av bilnøkkel 
Hvilke skader er dekket 
Alle nøkler som tilhører bilen. 
Forsikringen dekker kostnader til ny nøkkel, 
programmering og omkoding som følge av en 
tilfeldig, plutselig ytre hendelse. 
Samme gjelder om nøkkel blir mistet eller stjålet. 
Skadeårsak må være kjent, og tapet må kunne 
knyttes til et bestemt skadetidspunkt.  
Erstatningen erbegrenset til 10.000 kroner. 
Egenandelen er 1.000 kroner. 
15.3.2 Leiebil dekkes etter avtale med Selskapet 
tilsvarende egen motorvogn med inntil kr 600 pr dag. 
Endret fra kr 500 pr dag. 
 
Fører og passasjerulykke 
Økning 
10.5.2 Dødsfall  
Har ulykkesskaden innen ett år ført til dødsfall 
utbetales det dødsfallserstatning. Forsikringssummen 
er kr 100.000 hvis forsikrede ved sin død hadde 
ektefelle/registrert partner/folkeregistrert samboer i 
live, eller forsørget barn. I motsatt fall er selskapets 
erstatningsplikt begrenset til kr 20 000. 
-ny tekst: I motsatt fall er selskapets erstatningsplikt 
begrenset til kr 20 000. 
 
Campingvogn 
Presisering/begrensning 
3.1 Ny tekst 
Fortelt eller annen bygningskonstruksjon som brukes 
som tilbygg til campingvogn på når dette er spesifisert 
i forsikringsbeviset. Når fortelt eller annen 

bygningskonstruksjon står  uten campingvogn dekkes 
kun brannforsikring. 
 
Moped 
Presisering 
3.2.D tillegg tekst 
tilhenger eller tilbehør som kan fjernes uten verktøy 
regnes ikke som fastmontert utstyr og er ikke 
omfattet 
 
Økning 
3.2.C Sikkerhetsutrustning 
Forsikringen omfatter  
- kjøredresser, hansker, ryggskinne og støvler,  
- hjelmer. -endret fra: Forsikringen omfatter  
- kjøredresser, hansker og støvler,  
- hjelmer. 
3.6 Bagasje i motorvogn 
Når det er avtalt kaskoforsikring, omfatter 
forsikringen også tyveri av bagasje fra motorvogn 
samt bagasje som skades når motorvognen har vært 
utsatt for en skade som avsluttes med utbetaling 
under kaskoforsikringen. Bagasje og annet løst utstyr i 
låsbar bagasjeboks på motorvognen er omfattet med 
inntil 5 000 (førsterisiko). Bagasjen kan tilhøre 
rettmessig fører, dennes faste husstand og 
arbeidsgiver. Penger, bankbøker, verdipapirer o.l. 
dekkes ikke 
 
Fører og passasjerulykke 
Økning 
10.5.2 Dødsfall  
Har ulykkesskaden innen ett år ført til dødsfall 
utbetales det dødsfallserstatning. Forsikringssummen 
er kr 100.000 hvis forsikrede ved sin død hadde 
ektefelle/registrert partner/folkeregistrert samboer i 
live, eller forsørget barn. I motsatt fall er selskapets 
erstatningsplikt begrenset til kr 20 000. 
-ny tekst: I motsatt fall er selskapets erstatningsplikt 
begrenset til kr 20 000. 
 
Motorsykkel 
Presisering 
3.2.D tillegg tekst 
tilhenger eller tilbehør som kan fjernes uten verktøy 
regnes ikke som fastmontert utstyr og er ikke 
omfattet 
 
Økning 
3.2.C Sikkerhetsutrustning 
Forsikringen omfatter  
- kjøredresser, hansker, ryggskinne og støvler,  
- hjelmer. -endret fra: Forsikringen omfatter  
- kjøredresser, hansker og støvler,  



                                               

 
- hjelmer. 
3.6 Bagasje i motorvogn 
Når det er avtalt kaskoforsikring, omfatter 
forsikringen også tyveri av bagasje fra motorvogn 
samt bagasje som skades når motorvognen har vært 
utsatt for en skade som avsluttes med utbetaling 
under kaskoforsikringen. Bagasje og annet løst utstyr i 
låsbar bagasjeboks på motorvognen er omfattet med 
inntil 5 000 (førsterisiko). Bagasjen kan tilhøre 
rettmessig fører, dennes faste husstand og 
arbeidsgiver. Penger, bankbøker, verdipapirer o.l. 
dekkes ikke 
 
Fører og passasjerulykke 
Økning 
10.5.2 Dødsfall  
Har ulykkesskaden innen ett år ført til dødsfall 
utbetales det dødsfallserstatning. Forsikringssummen 
er kr 100.000 hvis forsikrede ved sin død hadde 
ektefelle/registrert partner/folkeregistrert samboer i 
live, eller forsørget barn. I motsatt fall er selskapets 
erstatningsplikt begrenset til kr 20 000. 
-ny tekst: I motsatt fall er selskapets erstatningsplikt 
begrenset til kr 20 000. 
 
Snøscooter 
Presisering 
3.2.D tillegg tekst 
tilhenger eller tilbehør som kan fjernes uten verktøy 
regnes ikke som fastmontert utstyr og er ikke 
omfattet 
 
Økning 
3.2.C Sikkerhetsutrustning 
Forsikringen omfatter  
- kjøredresser, hansker, ryggskinne og støvler,  
- hjelmer. -endret fra: Forsikringen omfatter  
- kjøredresser, hansker og støvler,  
- hjelmer. 
3.6 Bagasje i motorvogn 
Når det er avtalt kaskoforsikring, omfatter 
forsikringen også tyveri av bagasje fra motorvogn 
samt bagasje som skades når motorvognen har vært 
utsatt for en skade som avsluttes med utbetaling 
under kaskoforsikringen. Bagasje og annet løst utstyr i 
låsbar bagasjeboks på motorvognen er omfattet med 
inntil 5 000 (førsterisiko). Bagasjen kan tilhøre 
rettmessig fører, dennes faste husstand og 
arbeidsgiver. Penger, bankbøker, verdipapirer o.l. 
dekkes ikke 
 
Fører og passasjerulykke 
Økning 
10.5.2 Dødsfall  

Har ulykkesskaden innen ett år ført til dødsfall 
utbetales det dødsfallserstatning. Forsikringssummen 
er kr 100.000 hvis forsikrede ved sin død hadde 
ektefelle/registrert partner/folkeregistrert samboer i 
live, eller forsørget barn. I motsatt fall er selskapets 
erstatningsplikt begrenset til kr 20 000. 
-ny tekst: I motsatt fall er selskapets erstatningsplikt 
begrenset til kr 20 000. 
 
Traktor 
Presisering 
3.2.D tillegg tekst 
tilhenger eller tilbehør som kan fjernes uten verktøy 
regnes ikke som fastmontert utstyr og er ikke 
omfattet 
 
Fører og passasjerulykke 
Økning 
10.5.2 Dødsfall  
Har ulykkesskaden innen ett år ført til dødsfall 
utbetales det dødsfallserstatning. Forsikringssummen 
er kr 100.000 hvis forsikrede ved sin død hadde 
ektefelle/registrert partner/folkeregistrert samboer i 
live, eller forsørget barn. I motsatt fall er selskapets 
erstatningsplikt begrenset til kr 20 000. 
-ny tekst: I motsatt fall er selskapets erstatningsplikt 
begrenset til kr 20 000. 
 
Båt 
Presisering / begrensning 
1.3 Alle båter med verdi kr 50 000 eller mer omfattes 
bare av forsikringen når det er registrert i et sentralt 
register og er påsatt kjennemerke. Fra motoreffekt på 
5 hk eller mer og seilbåter på 4,5 meter eller mer. 
4.4.1 ny skadeårsak – feilmontering 
4.4.5 omskrevet punkt 
skade oppstått mens fartøyet er utleid med mindre 
dette er angitt i forsikringsbeviset. 
7.4.4 Tatt bort egenandelsreduksjon på kr 4 000 
dersom motoren var låst/boltet fast med boltlås 
godkjent av selskapet eller tilsvarende. Samt 
egenandelsreduksjon på kr 15 000 for fartøy som har 
forsikringssum på kr 1 000 000 eller høyere. 
Nytt punkt:  
3.2.9 skade på båt/gjenstander som er kjøpt, eller 
mottatt som gave, utenfor Norge og som  gave, 
utenfor Norge og som ikke er deklarert ved innførsel i 
henhold til gjeldende regelverk. Se tolloven /merverdi 
- avgiftsloven med forskrifter for mer informasjon. 
5.2.4 Sikkerhetsforskrift drivstoffskader 
 -Fartøyet skal ha minst ett drivstoffilter som skiftes 
minst en gang pr år. 
5.2.5 Sikkerhetsforskrift lading av batteri elbåt  



                                               

 
Elektrisk kurs som benyttes til lading av 
elbåt/hybridbåt ved sikredes bopel/hovedladested, 
skal være sikret med overspenningsvern og 
jordfeilvern type B. 
 
 
Økning 
3.1.2 Bagasje økes til kr 20 000 fra kr 10 000. 
 
Utvidet dekning (Elite) 
11.1 Avbruddsforsikringen gjelder for 
erstatningsmessig skade 
11.2 Bagasje økt til kr 50 000 fra kr 30 000. 
11.3 Ladekabel 
- tyveri av ladekabel til elbåt eller hybridbåt er dekket 
med inntil kr 10 000 
11.7 Omskrevet punkt 
Dersom båt eller motor med søke- og 
gjenfinningssystem tilkoblet alarmsentral blir stjålet, 
reduseres egenandel med kr 5 000. 
Ved tyveri av båt registrert på rettmessig eier i enten 
Småbåtregisteret, Securmark eller skipsregisteret NOR 
og kjennemerke er montert på båten, reduseres 
egenandel med 2 500 kroner. Ved tyveri av motor 
alene som er merket med Securmark, reduseres 
egenandel med 2 500 kroner. 
Selskapet har rett til å innhente relevant informasjon 
fra registrene. 
11.9 Drivstoffskader Nytt punkt 
Forsikringen utvides til å omfatte skader som har 
oppstått plutselig som følge av: 
- feilfylling av bensin på dieseltank eller diesel på 
bensintank  
- drivstoff infisert av dieseldyr 
Erstatningen er begrenset til avtalt forsikringssum på 
båten. 
Unntatt er: 
Skade som følge av feilfylling og forurenset drivstoff 
eller infisert drivstoff på motor til jolle eller ekstra 
motor til hovedbåten 
11.10 Rigg, mast og bom Nytt punkt 
Det gjøres ikke aldersfradrag ved totalskade på rigg, 
mast eller bom alene. 
11.11 Opplagsutstyr Nytt punkt 
Forsikringen er utvidet til å omfatte skade på krybbe, 
presenning og stativ inntil kr 100.000. 
11.12 Totalskadegaranti Nytt punkt 
Dersom båten og/eller motor er tapt, eller utgiftene til 
reparasjon overstiger 60% av listepris for tilsvarende 
båt og/eller motor fra importør på skadetidspunktet, 
erstatter Selskapet enten: 
- Ny tilsvarende båt og/eller motor av samme merke, 
modell og årgang og med samme utstyr, eller 

- Kontant det beløp Selskapet ville betalt for 
tilsvarende båt og/eller motor. 
Totalskadegarantien gjelder inntil 3 år fra båt og/eller 
motor er kjøpt ny. 
 
Tilleggsdekning: 
13 Motor, gir, drivverk og seil 
 
Kaskoforsikringen utvides til å erstatte skader på 
båtens motor, gir og kraftoverføring.  
 
13.1 Hva forsikringen omfatter  
Forsikringen dekker kostnader til reparasjon av 
skader/ følgeskader eller feil som påvirker båtens 
funksjon og som skjer plutselig og uforutsett på 
komponentene nedenfor.  
 
Motor:  
 - Motorblokk, motorens innvendige bevegelige deler.  
 - Topplokk, eksosmanifold og innsugsmanifold.  
 - Turbo, kompressor og ladeluftkjøler.  
 - Termostat, vannpumpe og radiator/kjølesystem.  
 - Innsprøytningssystemets pumpe, dyser og sensorer.    
 - Startmotor og dynamo.  
 - Servopumpe, tiltmotor, hydraulikk-pumpe  
 - Elektroniske styringsenheter til motor.  
 
Gir og drivverk:  
 - Drev, undervannshus, girkassehus, propeller og 
vannjet.  
 - Innvendige bevegelige deler, samt 
kraftoverføringsaksler.  
 - Clutch, hydraulikk, lameller for 
drev/vannjet/girsystemet.  
 
Elektroniske styringsenheter til gir og drivverk.  
 
Seil 
- Brudd og brekkasje som oppstår tilfeldig og plutselig 
på båtens seil. 
 
13.2 Forsikringen dekker ikke  
Forsikringen dekker ikke skade:  
 - på motor, gir, drivverk eller seil eldre enn 10 år  
 - som fabrikant/ importør/ leverandør/ reparatør er 
ansvarlig for i henhold til avgitt garanti eller på annet 
rettsgrunnlag. Fører garantikravet ikke frem dekkes 
skaden etter disse forsikringsvilkår hvis betingelsene 
ellers er tilstede. Selskapet overtar i så fall sikredes 
krav mot fabrikant/ importør /leverandør/ reparatør.  
- som skyldes feil bruk eller uforsvarlig belastning av 
motoren 
- som skyldes material- eller konstruksjonsfeil, svak 
konstruksjon eller feil montasje. 



                                               

 
 
13.3 Sikkerhetsforskrift motor- og girskade 
- For å hindre motorskade, skal forskrifter om 
utrustning, bruk og vedlikehold fra 
produsent/leverandør være overholdt og kunne 
dokumenteres 
- Motor- og girolje skal peiles for å kontrollere korrekt 
nivå og skiftes i henhold til intervall gitt av 
fabrikanten. 
- Har motor registerreim, skal denne skiftes etter 
intervaller satt av fabrikanten.  
 
Selskapet kan kreve dokumentasjon for overnevnte 
punkter.  
For øvrig gjelder sikkerhetsforskriftene i punkt 5.2.  
 
13.4 Skadeoppgjør  
Reparasjonen må ikke påbegynnes før selskapet er 
varslet om skaden. Er de utskiftede delene vesentlig 
mer slitt eller forringet enn hva som regnes som 
normalt, kan selskapet gjøre skjønnsmessig fradrag for 
dette. Selskapet har rett til å overta utskiftede deler 
og kan avslå erstatning hvis utskiftede deler ikke kan 
forevises. Omkostninger som overstiger egenandelen 
for demontering eller annen undersøkelse som er 
nødvendig for å fastslå om skaden eller feilen dekkes 
av forsikringen.  
 
For øvrig gjelder reglene for skadeoppgjør i punkt 7. 
 
13.5 Egenandeler  
Egenandelen beregnes ut fra alder på motor, gir, 
drivverk og seil, og prosent av skadekostnad:  
Følgende egenandeler gjelder, med mindre høyere 
egenandel er avtalt i forsikringsbeviset: 
 
Alder til 5 år: 5 000 kroner  
Alder til 6 år: 10 %, minst 10 000 kroner  
Alder til 7 år: 20 %, minst 10 000 kroner  
Alder til 8 år: 30 %, minst 10 000 kroner  
Alder til 9 år: 40 %, minst 10 000 kroner  
Alder til 10 år: 50 %, minst 10 000 kroner  
Alder over 10 år: dekningen opphører.  
 
Alder beregnes fra 1.januar året etter at den er kjøpt 
som ny 
 
Bygning (Villa/fritidsbolig) 
Økning 
A.5.4.1.1 ny tekst 
Ved totalskade gjøres det ikke fradrag for eventuell 
verdiøkning ved at bygning eller bygningsdel erstattes 
med ny (fullverdigaranti). 
 

Presisering/begrensning 
A.1.4 Endret sikkerhetsforskrift 
For å unngå frost-, rør- og vannskader skal sikrede 
sørge for at bygning er tilstrekkelig oppvarmet eller 
sørge for nedtapping av røranlegg. Utvendig  
vannbasseng/annen badeinnretning som boblebad, 
badestamp o.l. skal tømmes for vann eller holdes 
tilstrekkelig oppvarmet. Produsentens anvisning skal 
følges. 
Endret fra: For å unngå frostkader skal sikrede sørge 
for at bygning er tilstrekkelig oppvarmet eller sørge 
for nedtapping av røranlegg. Utvendig  
vannbasseng/annen badeinnretning som boblebad, 
badestamp o.l. skal tømmes for vann eller holdes 
tilstrekkelig oppvarmet.  
 
A.1.4 Nye sikkerhetsforskrifter 
Reparasjon og ny installasjon av elektrisk- og VVS 
(vann, varme og sanitær) anlegg skal alltid utføres av 
godkjent/sertifisert håndverker 
Oljetanker -Sikrede skal sørge for at oljetanker som 
tas ut av bruk, skal tømmes for olje og graves 
opp/fjernes. Påfyllingsanordningen skal fjernes slik at 
påfylling ikke kan skje. Fjerning skal utføres av 
kvalifisert personell 
 
Takrenner, nedløp og utvendig sluk skal renses hver 
vår og hver høst, slik at disse holdes åpne for å kunne 
ta unna nedbør 
 
A.5.10 Nytt punkt 
Ny eier - Forsikringen dekker ikke skader som kan 
kreves dekket i forbindelse med at det gjøres 
gjeldende mangelskrav mot sikrede fra ny eier. 
 
Utvidet 
Presisering 
D Elite – bygning - omskrevet innledning 
Når det framgår av forsikringsbeviset at Elite forsikring 
er tegnet på bygning, gjelder bygningsvilkåret for villa 
med de utvidelser som følger av punktene nedenfor. 
Utvidelsen gjelder ikke for tilleggsbygninger, om ikke 
dette er spesifisert i forsikringsdokumentet. Når det 
fremgår av forsikringsbeviset at Elite forsikring er 
dekket, omfatter forsikringen også Punkt F Norsk 
hussopp forsikring 
 
Økning 
D.B.1 Endret sum 
 
Hageanlegg, utvendig basseng m.m. Erstattes til 
sammen med inntil kr 2 000 000, inkl. erstatning for 
fast trebrygge inntil kr 100 000. -endret fra tilsammen 
inntil kr 500 000 



                                               

 
 
Norsk Hussopp Forsikring (Villa/fritidsbolig) 
Presisering 
F.3 Endret tekst 
Forsikringen omfatter hovedbygning med boenhet jf. 
pkt. 2 og fullverdiforsikrede sidebygninger uten 
boenhet som er registrert med bolig- eller 
fritidsformål hos kartverket. Bygninger eller deler av 
bygninger som brukes til nærings- eller 
landbruksformål er ikke omfattet. 
F.4.1 Endret tekst 
Nedbrytning forårsaket av råtesopper og skade 
forårsaket av skadedyr. 
F.5.3 Endret tekst 
Bekjempelse av skadeinsekter og innvendig 
bekjempelse av mus og rotter, se punkt 4.2, når 
aktiviteten har startet før avtalen begynte å løpe og 
heller ikke bekjempelse av aktivitet etter at avtalen 
har opphørt, selv om aktiviteten startet i 
forsikringstiden. Likevel dekkes bekjempelse av 
aktivitet oppdaget etter avtalestart dersom gjeldende 
bygningsforsikring ved aktivitetens start hadde dekket 
bekjempelsen. 
F.5.7 Endret tekst 
Fjerning av døde skadedyr, eller deres 
etterlatenskaper når det ikke er konstatert lukt- eller 
bygningsskader, og heller ikke preparater brukt til 
bekjempelse.  
F.5.8 Endret tekst 
Skade som skyldes kjæledyr eller husdyr i landbruket.  
F.5.9 Nytt punkt 
Følgeskader eller indirekte tap, som fraflytting, tapte 
leieinntekter, skade på person eller løsøre, brann- 
eller vannskade grunnet skadedyr, svekket evne til å 
oppfylle forpliktelser, markedsmessige reaksjoner og 
lignende. 
F.5.10 Nytt punkt 
Ekstrakostnader til transport og reisetid ved 
inspeksjon og bekjempelse for fritidshus, når det ikke 
er mulig å nå forsikringsstedet med bil. 
F.6.2 Ny tekst 
Selskapet kan avgjøre hvilken oppgjørsform, 
leverandør, reparatør som skal benyttes. 
Egeninnsats som avtales med skadebehandler 
honoreres med kr 250 per time. 
F.9.1 Endret tekst 
Sikrede har en plikt til å etterse og vedlikeholde 
forsikret eiendom. Rehabilitering og utskifting av 
bygningsdeler eller tekniske installasjoner forutsettes 
gjort iht. produsentens vedlikeholdsplan og 
produktets forventede levetid. 
F.9.2 Endret tekst 
Sikrede plikter å utbedre feil ved utvendig tak og 
vegger. Manglende eller skadde 

takstein/plater/tekking, løse beslag, råteskader på 
ytterkledning, åpninger i yttervegg, synlige lekkasjer, 
feil og mangler skal utbedres umiddelbart for å 
forebygge skader. 
F.9.3 Nytt punkt 
Sikrede plikter å følge de pålegg selskapet gir om 
vedlikehold og utbedring av mangler. Arbeider skal 
utføres uten ugrunnet opphold i henhold til offentlige 
forskrifter, og ved hjelp av kvalifiserte fagfolk. 
F.9.4 Nytt punkt 
Ombygging eller byggutvidelse skal være meldt til og 
godkjent av offentlig myndighet i henhold til plan- og 
bygningsloven, eller annen relevant instans dersom 
bygningen er utenfor Norge. Arbeidene skal utføres i 
henhold til godkjente tegninger og 
materialbeskrivelser og med ansvarshavende som 
tilfredsstiller de krav til kompetanse som er stilt i 
godkjenningen. Reparasjon og ny installasjon av VVS-
anlegg skal alltid utføres av godkjent/sertifisert 
håndverker. 
F.10.3 Nytt punkt 
Sikrede plikter å legge forholdene til rette eller 
etterkomme instrukser slik at takstmann eller 
skadedyrbekjemper får utført inspeksjon eller 
bekjempelse i forsikret bygning på en effektiv måte 
innenfor ordinær arbeidstid. 
 
 
Innbo 
Presisering/begrensning 
A.1.5.4 tillegg tekst 
- Kunstverk, antikviteter, frimerker, smykker, ting av 
gull og sølv, alkoholholdige varer, brunevarer og 
elektronisk utstyr, skal oppbevares i rom for beboelse. 
A.2.2.3 tillegg tekst 
Diettpenger ved ubeboelighet/hotellopphold dekkes 
med maks kr 250 per person / kr 1 000 per familie per 
dag.  
E.4 Ved tyveri av sykkel fra låst bolig eller privat låst 
garasje, er summen utvidet til kr 50 000. – endret fra: 
Tyveri av sykkel som oppbevares på forsikringstedet 
er dekket med inntil kr 50.000,- pr stk. 
 
Økning 
E.4 For sykkel gjøres det fradrag på 10 % for hvert 
påbegynt år fra sykkelen er 3 år, maks 80 %. -endret 
fra 1 år. 
 
Norsk Hussopp Forsikring (innbo) 
Presisering/økning 
F.1 Endret tekst 
Forsikringen gjelder for den som er angitt i 
forsikringsbeviset, forsikringstaker. Bokollektiv og 
leietakere er unntatt dekning. 



                                               

 
F.3 Endret tekst 
Forsikringen omfatter bekjempelse av alle 
skadeinsekter og mus og rotter. 
F.4.1 Endret tekst 
Bekjempelse av skadedyr,begrenset til kr 150 000 pr. 
skade. 
F.10.3 Nytt punkt 
Sikrede plikter å legge forholdene til rette eller 
etterkomme instrukser slik at takstmann eller 
skadedyrbekjemper får utført inspeksjon eller 
bekjempelse i forsikret bygning på en effektiv måte 
innenfor ordinær arbeidstid. 
F.11.1 Nytt punkt 
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, atomkjernereaksjoner, krig 
eller krigslignende handlinger enten krig er erklært 
eller ikke, opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser 
av den offentlige orden. 
F.11.2 Nytt punkt 
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. 
Selskapet kan si opp enhver forsikringsavtale med 
sikrede, jf. FAL § 4-2, 4-3 og 8-1. 
F.11.3 Nytt punkt 
Foreldelse 
Selskapet er fri for ansvar hvis: 
a) Sikrede ikke har meddelt kravet til selskapet innen 
ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold 
som begrunner det, jf. FAL § 8-5 første ledd. 
b) Sikrede ikke har anlagt sak eller krevd 
nemndbehandling innen seks måneder regnet fra den 
dag selskapet skriftlig har meddelt vedkommende at 
det ikke anser seg ansvarlig og samtidig har minnet 
sikrede om fristen, dens lengde og følgen av at denne 
oversittes, jf. FAL§§ 8-5 og 20-1 
Sikredes krav foreldes også etter bestemmelsene i FAL 
§ 8-6. 
F.11.4 Nytt punkt 
Oppsigelse i forsikringstiden 
Selskapet kan si opp forsikringen: 
a) Med 14 dagers varsel, jf. FAL § 4-3, hvis det er gitt 
uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen. 
b) Med øyeblikkelig virkning, jf. FAL §§ 4-2 og 4-3, hvis 
det foreligger svik i forbindelse med opplysninger om 
risikoen. 
c) Hvis det foreligger svik ved skadeoppgjøret, med en 
ukes varsel, jf. FAL § 8-1. 
d) Etter inntruffet skade hvis sikrede gjentatt eller 
grovt har forsømt å overholde en sikkerhetsforskrift, 

eller hvis 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 § 3-3. 
e) Med 2 måneders frist der bruken av 
forsikringsgjenstanden eller sikredes virksomhet 
endres i forsikringstiden på en måte som innebærer at 
Norsk Hussopp Forsikring ikke ville ha overtatt 
forsikringen om det nye forholdet hadde foreligget 
ved forsikringstidens begynnelse, jf. FAL § 3-3. 
f) Forsikringstakeren kan i forsikringstiden si opp en 
løpende forsikring dersom forsikringsbehovet faller 
bort eller det foreligger andre særlige grunner, eller 
for flytting av forsikringen til et annet selskap., jf. FAL 
§ 3-6.Sikrede kan si opp forsikringen dersom 
forsikringsbehovet faller bort eller det foreligger 
andre særskilte grunner, jf. FAL § 3-2, 2. ledd. 
F.11.5 Nytt punkt 
Fornyelse av forsikringen 
Forsikringsavtalen er bindende i avtalt forsikringstid, 
normalt ett år. Forsikringstakeren kan også flytte 
forsikringsavtalen til annet forsikringsselskap, jf. FAL § 
3-6. 
Forsikringstakeren kan si opp forsikringsavtalen fra 
utløp av forsikringstiden dersom selskapet varsles om 
dette innen forsikringstidens utløp, jf. FAL § 3-4. 
Gjelder forsikringen for et bestemt tidsrom på ett år 
eller mer, fornyes forsikringen automatisk for ett år 
ved utløpet av forsikringstiden, hvis ikke 
forsikringstakeren eller selskapet varsler om at 
forsikringen ikke skal fornyes etter reglene i §§ 3-4 og 
3-5, jf. FAL § -2. 
Vilkår og premie kan endres ved hvert hovedforfall. 
F.11.6 Nytt punkt 
Eierskifte 
Ved eierskifte opphører forsikringen. Dersom den nye 
eieren ikke har tegnet forsikring, svarer selskapet 
likevel for forsikringstilfeller som inntrer innen fjorten 
dager etter eierskiftet, jf. FAL § 7-2. Salg av 
eiendommen skal meldes til selskapet. 
F.11.7 Nytt punkt 
Ulovlige interesser 
Forsikringen omfatter kun lovlige interesser som kan 
verdsettes i penger. 
F.11.8 Nytt punkt 
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. 
F.11.9 Nytt punkt 
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. 
F.11.10 Nytt punkt 
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. 
F.11.11 Nytt punkt 
Valuta 
Premiebeløp, forsikringssummer, erstatningsbeløp 
mv. som springer ut av forsikringsavtalen, regnes i 
norske kroner (NOK) dersom ikke annet fremgår av 
vilkår eller forsikringsbevis. 
F.11.12 Nytt punkt 
Personopplysninger 
Norsk Hussopp Forsikring behandler 
personopplysninger. De personopplysningene 
selskapet behandler er nødvendig for at selskapet skal 
kunne administrere forsikringen og oppfylle 
selskapets avtaleforpliktelser. For mer informasjon om 
dette se www.hussoppen.no. 
 
Reiseforsikring 
Presisering/begrensning 
4.7 Presisering 
-skadeverk forårsaket av noen i din nærmeste familie, 
det vil si ektefelle/samboer/registrert partner, barn, 
barnebarn, oldebarn, foreldre, besteforeldre, 
oldeforeldre, søsken, svogere, svigerinner, 
svigerforeldre, svigerdatter og svigersønn. -endret fra: 
ektefelle/samboer, barn foreldre og søsken. 
 
Utvidet dekning 
Presisering/begrensning 
1.10 Endret tekst 
Ved skade på eller tyveri av din leiebil i løpet av 
feriereiser med minst en overnatting og i 
leieperioden, refunderer vi egenandelen du som 
leietaker blir holdt ansvarlig for i henhold til 
leiekontrakten du har med utleiefirmaet. 
 
Egenandel ved skade dekkes ikke for leasing bil, helårs 
privatleiet bil og bil leid gjennom bildelingstjenester.  
 
Endret fra: Ved skade på eller tyveri av din leiebil i 
løpet av feriereisen og i leieperioden, refunderer vi 
egenandelen du som leietaker blir holdt ansvarlig for i 
henhold til leiekontrakten du har med utleiefirmaet. 
 
Ulykkesforsikring 
Presisering 
7.3.3 Punkt utgår, og erstattes med 7.3.3.1 og 7.3.3.2 
7.3.3.1 Generell utbetalingsregel 

Dersom forsikringstakeren ikke har disponert over 
forsikringen jf. punkt 7.3.3.2 gjelder følgende: 
Dersom forsikrede er identisk med forsikringstaker vil 
forsikringssummen utbetales til gjenlevende 
ektefelle/samboer/registrert partner subsidiært 
arvinger etter lov eller testament jfr. FAL § 15-1. 
Dersom forsikringstaker ikke er identisk med 
forsikrede, utbetales forsikringssummen til 
forsikringstaker.  
7.3.3.2 Individuell begunstigelse 
Har forsikringstaker oppnevnt særskilt begunstigede 
under denne avtalen eller oppnevnt begunstigede ved 
testament bortfaller pkt. 7.3.3.1 
 
 
Nye definisjoner 
1.9 Ektefelle/registrert partner 
Med forsikredes ektefelle menes den person som har 
inngått lovformelig ekteskap med den forsikrede. 
Likestilt med ektefelle er den som har inngått 
registrert partnerskap med den forsikrede. En person 
regnes ikke som ektefelle eller registrert partner 
lenger enn til det tidspunkt som det er avsagt dom 
for, eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse, 
selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. 
1.10 Samboer 
Med samboer forstås:  
- person som avdøde på dødsfallstidspunktet levde 
sammen med i ekteskapsliknende forhold hvis det av 
Folkeregisteret fremgår at de to har hatt samme bolig 
de siste to årene, eller  
- person som hadde felles barn og felles bolig med 
forsikrede. En person regnes likevel ikke som samboer 
etter dette avsnitt dersom det på dødsfallstidspunktet 
forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap 
kunne inngås, eller det er åpenbart at faktisk 
samlivsbrudd har funnet sted på et tidligere tidspunkt. 
 
Verdigjenstand 
Presisering/begrensning 
B.1 endret punkt 
Gjenstander er forsikret inntil de spesifikke summer 
per gjenstand som er  angitt i forsikringsbeviset. 
Endret fra: Gjenstander er forsikret inntil den 
forsikringssum som er  angitt i forsikringsbeviset. 
D.1.5 Punkt utgår 
D.3 endret punkt 
Forsikringssummen per gjenstand fremkommer av 
forsikringsbeviset. Ved dekningsmessig skade eller 
tap, erstattes forsikret objektet inntil oppgitt 
forsikringssum, men ikke høyere enn 
gjenanskaffelsesprisen. Forsikringssummen er ikke det 
samme som markedsverdien. Endret fra: For poster i 
forsikringsbeviset betegnet som "førsterisiko", 

http://www.hussoppen.no/


                                               

 
erstattes skaden inntil oppgitte forsikringssummer, 
men ikke høyere enn gjenanskaffelsesprisen. 
D.4.3 Punkt utgår 
 
Generelle vilkår 
Økning 
2 Ny tekst 
Ved skjønn ovenfor privatkunder som gjelder 
tingskade knyttet til privatforsikring, hvor det er 
Selskapet som krever skjønn, betaler Selskapet alle 
skjønnskostnader. 
 
Vilkårsendringer september 2021 – Vertikal 
Helseforsikring   
 
1. Endringer i vilkår september 2021 
 
Restrukturering av vilkårssettet 
Vilkåret er restrukturer med ny nummerering av 
vilkårspunkter for bedre flyt og forståelse av 
produktet 
 
Konsultasjon hos legespesialist 
Oppfølging etter operasjon og behandling begrenses 
til å bli dekket i inntil 9 måneder fra forsikringstilfellet 
inntraff 
 
Ny vurdering av allerede stilt diagnose og behandling 
Det presiseres at ny vurdering av allerede stilt 
diagnose (Second opinion) dekkes ved et inntruffet 
forsikringstilfelle 
 
Psykologisk førstehjelp 
Psykologisk førstehjelp er endret fra 12 timer til 10 
timer. Dette er gjort for å harmonisere dekningen til 
alle Ifs øvrige produkter som dekker psykologisk 
førstehjelp 
 


