INNBO OG LØSØRE EKSTRA
Vilkår PPK13302 gjelder fra 01.07.2017. Avløser vilkår av 01.01.2017.
Innbo og Løsøre Ekstra er en førsterisikoforsikring.

fastsetter forsikringssummen.

Førsterisiko
At innbo og løsøre er førsterisikoforsikret innebærer at
erstatningen er begrenset til den forsikringssummen som
står i forsikringsbeviset. Det er forsikringstakeren som

Sumbegrensninger
Sumbegrensninger som står i vilkårene gjelder foran
forsikringssummen som står i forsikringsbeviset.

1. HVA DEKNINGEN OMFATTER
1.1. INNBO OG LØSØRE I HJEMMET

l

rullestol med maksimal hastighet opp til 10 kilometer i
timen
hangglider, paraglider og fallskjerm
hobbydrone og modellfly.

Innbo og løsøre
Dekningen omfatter innbo og løsøre i hjemmet på det
stedet som er nevnt i forsikringsbeviset.

l

Innbo og løsøre som tilhører andre kan være omfattet av
forsikringen sammen med sikredes egne ting. Dette gjelder
hvis sikrede skriftlig har påtatt seg å forsikre løsøret. Det
gjelder også hvis sikrede etter lov eller skriftlig avtale bærer
risikoen for det.

Utover det som er nevnt er følgende ikke omfattet:
l
motorvogn, deler til denne, fast tilbehør, dekk og felger
l
campingvogn, deler til denne, fast tilbehør, dekk og
felger
l
andre tilhengere
l
luftfartøy og tilbehør.

Innbo og løsøre som tilhører andre er ikke omfattet ved
lagring eller oppbevaring.

Dyr, fugl, fisk
Dyr, fugl og fisk er ikke omfattet av dekningen.

Yrkesløsøre og varer
Eget yrkesløsøre og egne varer i bygning på
forsikringsstedet er omfattet med til sammen opp til
100.000 kroner. Yrkesløsøre og varer som tilhører andre er
ikke omfattet.
Datalagre, notater, manuskripter og tegninger
Rekonstruksjon av datalagre, notater, manuskripter og
tegninger er omfattet med til sammen opp til 50.000
kroner.
Vann, fyringsolje og annen væske eller gass
Tap av vann, fyringsolje og annen væske eller gass er
omfattet med til sammen opp til 20.000 kroner, men kun
ved plutselig utstrømning fra bygningens rørledning med
tilknyttet utstyr.
Hobbyveksthus og andre bygg
Hobbyveksthus og andre bygg under 10 kvadratmeter er
omfattet med til sammen opp til 30.000 kroner.
Motorvogn, båt, luftfartøy
Gjenstander som nevnes er kun dekket for:
l
brann
l
tyveri på forsikringsstedet.
Følgende er omfattet:
l
løst tilbehør til privat motorvogn med til sammen 20.000
kroner
l
fritidsbåt til og med 15 fot, og båtmotor til og med 10 hk
med til sammen 20.000 kroner
l
kano og kajakk med til sammen 20.000 kroner
l
varetilhenger til person- og varebil med 20.000 kroner

l

1.2. UTGIFTER OG TAP VED ERSTATNINGSMESSIG SKADE

Penger og verdipapirer
Tap av penger og verdipapirer er omfattet med til sammen
opp til 20.000 kroner.
Programvare
Programvare er omfattet med til sammen opp til 5.000
kroner.
Flyttings- og lagringsutgifter
Flyttings- og lagringsutgifter ved nødvendig flytting er
omfattet. Slike utgifter skal avtales med selskapet på
forhånd.
Riving, rydding og bortkjøring
Dekningen omfatter merutgifter til riving, rydding,
bortkjøring og deponering av verdiløse rester.
Opphold utenfor hjemmet
Ekstra, nødvendige utgifter ved opphold utenfor hjemmet
når dette er ubeboelig er omfattet i normal reparasjonstid.
Opphold ut over en uke må avtales med selskapet.
Egen tilleggsinnredning
Tilleggsinnredning som er betalt av sikrede i leiet bolig er
omfattet med opp til 500.000 kroner. Dette gjelder når
innredningen ikke lenger kan brukes, og dette skyldes at
leieforholdet avsluttes på grunn av skade på bygning.
Borettslags-, aksje-, andelsleiligheter og lignende anses ikke
som leiet bolig.
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Erstatning for utgifter og tap under punkt 1.2 kommer i
tillegg til den avtalte forsikringssummen.

1.3. NATURSKADE

Dekningen omfatter naturskade. Se vilkår for naturskade,
PGE90010.

1.4. PRIVATANSVAR

1.5. RETTSHJELP

Dekningen omfatter rettshjelp. Se vilkår for Rettshjelp,
PGE91500.

1.6. SANERING AV VEGGEDYR

Dekningen omfatter sanering av veggedyr og utgifter til
opphold utenfor hjemmet. Se punkt 2.7.

Dekningen omfatter privat erstatningsansvar. Se vilkår for
Privatansvar, PGE90020.

2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING
2.1. BRANN

l

Egenandel
Egenandelen reduseres med opp til 4.000 kroner når
brannalarm varsler om brannen. Alarmen må være koblet
mot alarmsentral.

l

Følgende er dekket
Skade som følge av brann (ild som er kommet løs).

2.2. LYNNEDSLAG OG ELEKTRISK FENOMEN

ting i bygning. Ting i rom, bod og garasje, uten
skillevegg, som andre husstander har tilgang til, er
dekket med til sammen opp til 15.000 kroner. Ting i bod
og garasje som ikke andre husstander har tilgang til og
som er tilknyttet sameiet bolig eller leilighet, er dekket
med til sammen opp til 60.000 kroner
ting som befinner seg på privat boligs uteareal, som ikke
er fellesareal, med til sammen opp til 20.000 kroner.

Skade som følge av ran og overfall.

Følgende er dekket
Skade som følge av lynnedslag, kortslutning, elektrisk
fenomen eller annen tilsvarende skade.

Bygningsskade på leide rom, egne rom i sameiet bolig og
egen leilighet i borettslag er omfattet med til sammen opp
til 30.000 kroner.

2.3. UTSTRØMMING ELLER INNTRENGNING AV VANN,
VÆSKE ELLER PULVER

Unntak
l
Skadeverk på utleide rom og ting i utleide rom utført av
beboer eller bruker.
l
Tyveri eller skadeverk som følge av datavirus, hacking
eller annen datakriminalitet.

Følgende er dekket

Skade som følge av plutselig utstrømming ved brudd,
lekkasje eller oversvømmelse fra:
l
bygningens rørledninger og tilknyttet utstyr
l
brannslukningsapparat
l
akvarium.
Skade som følge av:
l
plutselig inntrengning fra utvendige rør
l
inntrengning gjennom åpning eller utetthet i bygningen
uansett årsak.
Unntak
Skade som følge av sopp eller råte uansett årsak.
Egenandel
Egenandelen reduseres med opp til 4.000 kroner når
vannalarm varsler om skaden. Alarmen må være koblet mot
alarmsentral.
Ved skade som følge av vann fra terreng er egenandelen
minimum 8.000 kroner.

2.4. TYVERI OG SKADEVERK PÅ FORSIKRINGSSTEDET
Følgende er dekket
Tyveri av, og skadeverk på:

Egenandel
Egenandelen reduseres med opp til 4.000 kroner når
tyverialarm varsler om skaden. Alarmen må være koblet mot
alarmsentral.
Egenandelen reduseres med 2.000 kroner ved tyveri av
sykkel som er registrert i FG-godkjent sykkelregister.
Abonnementet i registeret må være betalt og løpende på
skadetidspunktet.

2.5. TYVERI OG SKADEVERK UTENFOR
FORSIKRINGSSTEDET
Følgende er dekket

Tyveri av, og skadeverk på:
l
ting som midlertidig er i rom for beboelse i bygning
l
ting under flytting til ny bolig med til sammen opp til
100.000 kroner. Flytting utført av transportbyrå,
idrettslag, forening og lignende omfattes ikke
l
ting i bod og garasje som ikke andre husstander har
tilgang til med til sammen opp til 60.000 kroner. Bod må
være i bygning
l
ting som midlertidig er overlatt til andre i forbindelse
med reparasjon, service eller lignende med til sammen
opp til 60.000 kroner. Tyveri og skadeverk må skje i
forbindelse med innbrudd i bygning
l
ting som befinner seg på privat boligs uteareal som ikke
er fellesareal med til sammen opp til 20.000 kroner.
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Skade som følge av ran og overfall.
Napping av veske som sikrede bærer er dekket med opp til
20.000 kroner.
Øvrig tyveri, men ikke tyveri av penger og verdipapirer, er
dekket med opp til 15.000 kroner.
Unntak
Tyveri eller skadeverk som følge av datavirus, hacking eller
annen datakriminalitet.
Egenandel
Egenandelen reduseres med 2.000 kroner ved tyveri av
sykkel som er registrert i FG-godkjent sykkelregister.
Abonnementet i registeret må være betalt og løpende på
skadetidspunktet.

2.6. PLUTSELIGE SKADETILFELLER

Følgende er dekket
Plutselige skader som består i annet enn at tingen er borte.
Unntak
l
søl, flekker, riper, avskalling og andre skjønnhetsfeil
l
skade som dekkes av garanti eller under selgers ansvar
l
skade som følge av slitasje, tæring, forbruk, tingens alder
eller ødeleggelse av tingen selv

l

skade som følge av insekter, bakterier, sopp eller råte
uansett årsak.

Naturulykke er uttømmende behandlet i vilkår for
naturskade, PGE90010.
Følgende skadetilfeller er uttømmende behandlet i punkt
2.1 til og med 2.5:
l
brann
l
lynnedslag og elektrisk fenomen
l
utstrømming eller inntrengning av vann, væske eller
pulver
l
brudd på ledning, rør eller tilknyttet utstyr
l
tyveri og skadeverk.
Egenandel
Ved skade som følge av vind svakere enn storm, snøtyngde
eller ras fra tak er egenandelen minimum 8.000 kroner.

2.7. SANERING AV VEGGEDYR

Følgende er dekket
Dekningen omfatter utgifter til å sanere veggedyr og
nødvendige utgifter til opphold utenfor hjemmet når dette
er ubeboelig som følge av sanering av veggedyr. Dekningen
gjelder på forsikringsstedet. Samlet erstatning per
skadetilfelle er begrenset til 50.000 kroner.

3. SLIK BEREGNES ERSTATNINGEN
Erstatningen beregnes etter reglene nedenfor.
Forsikringsavtaleloven paragraf 6-1 gjelder ikke.

3.1. OPPGJØRSMÅTER

Selskapet kan velge om skaden skal erstattes ved
kontantoppgjør, reparasjon eller gjenanskaffelse, og hvilken
reparatør eller leverandør som skal brukes.

3.2. EGENANDEL

Ved skadeoppgjør trekkes den egenandelen som står i
forsikringsbeviset. Dette gjelder hvis ikke annen egenandel
står i vilkårene. Det trekkes en egenandel per skadetilfelle
hvis ikke annet fremgår.
Hvis selskapet velger å gjøre opp ved gjenanskaffelse av
gjenstander, skal sikrede betale inn egenandelen til
selskapet.

3.3. ERSTATNING FOR SKADE PÅ INNBO OG LØSØRE

Erstatningen er begrenset til det beløp selskapet hadde
måttet betale for reparasjon eller gjenanskaffelse.
Reparasjon
Gjenstanden skal føres tilbake til samme eller vesentlig
samme stand som umiddelbart før skaden.
Reparasjon dekkes når pris for reparasjon ikke overstiger
pris for gjenanskaffelse.
Hvis vesentlig tilsvarende gjenstand ikke kan gjenanskaffes
dekkes reparasjon opp til markedsprisen.

Raparasjonsprisen beregnes ut fra prisene på skadedagen.
Gjenanskaffelse
Gjenstanden skal erstattes med tilsvarende eller vesentlig
tilsvarende gjenstand.
Erstatningen kan ikke settes høyere enn pris for tilsvarende
eller vesentlig tilsvarende gjenstand på skadedagen.
Gjenstandens verdi etter skaden trekkes fra.
Hvis vesentlig tilsvarende gjenstand ikke kan gjenanskaffes
dekkes markedsprisen.
Kommer gjenstanden til rette etter at erstatningen er
utbetalt, kan sikrede beholde den mot å betale tilbake
mottatt erstatning. Hvis sikrede ikke betaler tilbake
erstatningen tilfaller gjenstanden selskapet.
Verditap
Verditap som følge av elde, bruk og nedsatt anvendelighet
trekkes fra i reparasjons- eller gjenanskaffelsespris. Ved
beregning av verditap tas det også hensyn til gjenstandens
sannsynlige brukstid. Fradrag gjøres bare dersom verditapet
utgjør 1/3 eller mer av reparasjons- eller
gjenanskaffelsespris.
Arbeidspenger
Ved kontantoppgjør erstattes arbeidspenger med de
timepriser selskapet kan få hos sine avtalepartnere.
Eget arbeid i form av skadebegrensing, vask, rydding eller
lignende erstattes med 200 kroner per time.
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Ved arbeid utført av selskapets avtalepartnere erstattes
arbeidspenger etter faktura. Ved arbeid utført av annen
reparatør eller leverandør enn selskapets avtalepartnere:
l
hvis våre avtalepartnere ikke kan utføre arbeidene
erstattes arbeidspenger etter faktura
l
hvis våre avtalepartnere kan utføre arbeidene erstattes
arbeidspenger med de timepriser selskapet kan få hos
sine avtalepartnere.
Merverdiavgift erstattes når det er dokumentert at avgiften
er betalt. Avgift som kan fradragsføres i
merverdiavgiftsregnskap erstattes ikke.

3.4. ERSTATNING FOR MERUTGIFTER VED OPPHOLD
UTENFOR HJEMMET

Ved beregning av nødvendige merutgifter ved opphold
utenfor hjemmet, gjøres det fradrag for eventuell erstatning
for tapt husleieinntekt og at egen bolig ikke kan benyttes.
Det samme gjelder sparte utgifter.
Hvis hjemmet delvis brukes som hjemmekontor eller
lignende, tas dette ikke med i vurderingen av om hjemmet
er ubeboelig eller ikke. Dekningen erstatter ikke kostnader

til leie av hjemmekontor eller arbeidsplass.

3.5. ERSTATNING FOR EGEN TILLEGGSINNREDNING

Erstatning for egen tilleggsinnredning beregnes etter
hovedregelen. I tillegg erstattes ekstrautgifter som følge av
prisstigning. Utgiftene regnes fra skadedagen og for normal
gjenoppførings- eller reparasjonstid for håndverkere.
Prisstigningen beregnes på grunnlag av gjennomsnittlig
byggekostnadsindeks (SSB) i gjenoppføringsperioden.

3.6. SKJØNN OG VOLDGIFT

Verdifastsettelse ved skjønn
Verdier av betydning for erstatningsberegningen fastsettes
ved skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. Se
Generelle vilkår, PGE91000.
Avgjørelse ved voldgift
Spørsmålet om tingen er i samme eller vesentlig samme
stand etter reparasjon eller gjenoppføring kan avgjøres ved
voldgift. Det skjer hvis partene er enige om det. Det samme
gjelder ved gjenanskaffelse av vesentlig tilsvarende ting. Se
Generelle vilkår, PGE91000.
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