Sikkerhetsforskriftene sier hva du selv skal gjøre for å begrense eller forebygge skader. Dersom disse ikke overholdes, kan
erstatningen bli redusert eller falle bort. I tillegg beskrives dine plikter for å melde fra om risiko endres. Du finner også
andre bestemmelser om ditt ansvar som det er viktig at du setter deg inn i. Disse reglene finner du kun i forsikringsbeviset
og de er en del av forsikringsavtalen.

RÅTE OG SKADEDYR
1. SIKKERHETSFORSKRIFTER
Sikkerhetsforskrifter er aktsomhetsregler fastsatt for å
forebygge eller begrense skade. Dersom sikrede har
forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller unnlatt å
påse at de overholdes, kan retten til erstatning bortfalle helt
eller delvis, jf. FAL § 4-8.
For forsikringen gjelder følgende sikkerhetsforskrifter:
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
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

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
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.

2. FORTSETT, GROV UAKTSOMHET OG IDENTIFIKASJON
2.1. FORTSETT, GROV UAKTSOMHET OG IDENTIFIKASJON
Har sikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er Norsk
Hussopp Forsikring ikke ansvarlig. Har sikrede ved grov
uaktsomhet fremkalt forsikringstilfellet, kan Norsk Hussopp
Forsikring ansvar settes ned eller falle bort. Unntaket for
forsettlige og grovt uaktsomme handlinger gjelder likevel
ikke hvis den sikrede på grunn av alder eller sinnstilstand
ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. Se
forsikringsavtaleloven paragraf 4-9.

2.2. IDENTIFIKASJON - BETYDNINGEN AV ANDRES
HANDLINGER
Identifikasjon innebærer at handlinger og unnlatelser fra
andre vil få samme virkning for sikredes rettigheter som om
de var foretatt av sikrede selv. Se forsikringsavtaleloven
paragraf 4-11.
De som identifiseres med sikrede er:
Ektefelle som bor sammen med sikrede.
Personer som sikrede lever sammen med i et fast
etablert forhold.
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