
Husforsikring
– trygghet for din største investering

 

Et hus representerer store verdier, og det er derfor viktig å for-
sikre det på en god måte. Hvis du opplever en alvorlig brann- 
eller vannskade på huset ditt vil vi selvfølgelig bygge opp igjen 
huset etter dagens byggekrav og forskrifter. 

I tillegg dekker vi utgifter til riving og rydding av verdiløse rester 
og skader på hagen. Får du et påbud fra det offentlige vil utgif-
tene i forbindelse med påbudet inngå som en del av erstatnin-
gen. Ønsker du å gjøre det nye huset mer klimavennlig, eller 
redusere risikoen for nye skader ved å installere sikkerhetsut-
styr, gir vi et tilskudd til det. Vi sørger også for at du har et sted å 
bo mens huset gjenoppbygges. 

En husforsikring hos oss dekker de skadetypene som oftest 
forekommer, blant annet brannskader, vannskader og rør-
brudd, naturskader og skader på hageanlegg. I tillegg til skader 
på bygningen dekker vi også erstatningsansvar og rettshjelp 
knyttet til eiendommen huset står på.

Bolighus Ekstra
Bolighus Ekstra gir deg ekstra trygghet fordi den dekker
flere skadetilfeller og har høyere grenser for erstatnings- 

beløp enn den vanlige husforsikringen. Under finner du noen
eksempler på hvordan Bolighus Ekstra er enda bedre enn
vanlig husforsikring.

Råte og skadedyrsforsikring
Det vil være en ekstra sikkerhet å forsikre huset sitt mot 
sopp, råte, skadedyr og insekter. Tryg selger råte og 
skadedyrsforsikring på vegne av Norsk Hussopp Forsikring, 
og forsikringen kan kjøpes som en rimelig tilleggsdekning til 
bygningsforsikring. 

Forsikringen dekker skade på bygning som følge av råtesopp 
og insekter, samt utgifter til bekjempelse av mus og rotter, 
samt stokkmaur, husbukk, stripet borebille, kakerlakk, 
veggedyr og andre skadeinsekter. 

Utleieforsikring
Du som leier ut hele eller deler av boligen kan nå kjøpe en 
forsikring som beskytter dine økonomiske interesser.  
Med utleieforsikring i Tryg får du dekket tyveri og skadeverk, 
ubetalt husleie og eventuelle utgifter ved utkastelse.

           Bolighus       Bolighus Ekstra
Fullverdigaranti*        Dekker ikke      Dekker

Følgeskader ved at vann trenger inn      Dekker ikke      Dekker
gjennom tak og fasader

Skader som skyldes svak konstruksjon,     Dekker ikke      Dekker
feilmontering og håndverkerfeil

Utvidet våtromsdekning: utbedring av håndverkerfeil ved                  
skade på våtrom samt skade på gulv og vegger i våtrom                 
som følge av at disse ikke er vanntette**    Dekker ikke      Dekker

Hageanlegg og utvendige vannbasseng     100.000 kroner      1.000.000 kroner
med tilknyttede ledninger

Merutgifter ved offentlig påbud i forbindelse    1.000.000 kroner      2.000.000 kroner
med gjenoppføring eller reparasjon

Totalskadegaranti        Dekker reell prosentandel   Skade som er større enn 75 % 
                dekkes som totalskade

Skade forårsaket av dyr, for eksempel mus    Dekker ikke      Dekker

Rørbrudd som skyldes rust, gjengroing    Dekker ikke      Dekker
og deformasjon

Tining av utvendige rør ved frost        Dekker ikke      Dekker

Tilskudd til klimavennlige eller sikkerhetsmessige    25.000 kroner      50.000 kroner
tiltak ved totalskade

Bygningsmessig tilpasning for rullestolbruker    Dekker ikke      Dekker inntil 250.000 kroner

*Vi garanterer at du får bygget opp et helt nytt hus ved totalskade, uten fradrag for alder og slitasje.                       ** 
Gjelder for arbeid i våtrom som er utført siste 10 år, og som er utført av godkjent/autorisert personell         
               

Nordea i 
samarbeid med



2nordea.no

Som Fordel Pluss kunde i Nordea får du 5 % rabatt på dine 
skadeforsikringer. For ytterligere informasjon eller tegning av 
forsikringsavtale kontakt Kundeservice på telefon 232 06001. 

Dette er en forenklet fremstilling av vilkårene. Ved forskjell 
mellom fremstillingen her og en forsikringsavtale, er det den 
inngåtte avtale som gjelder. Forsikringen leveres av Tryg 
Forsikring. 

Informasjon om Nordea som forsikringsformidler for Tryg Forsikring 
Informasjon i henhold til forskrift om forsikringsformidling av 9. desember 2005 
§ 3-1 (gitt med hjemmel i lov om forsikringsformidling av 10. juni 2005 nr 41 §7-7 
jf. §5-4). 
 
Nordea Bank AB (publ), filial i Norge, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, org. 
nummer No 983258344 er registrert som forsikringsformidler for Tryg Forsikring, 
Postboks 7070, 5020 Bergen, org. nummer: No 989563521, filial av Tryg Forsikring 
A/S med cvr-nr: 24260666. En oversikt over Tryg Forsikrings forsikringsagenter 
finnes på tryg.no 
Nordea Bank AB (publ), filial i Norge er ikke formidler av skadeforsikring for andre 
forsikringsselskaper enn Tryg Forsikring. Nordea Bank AB (publ), filial i Norge og 
Tryg Forsikring har ikke direkte eller indirekte eierinteresser som utgjør mer enn 10 
% i hverandres selskaper. 
Ved salg av forsikring mottar Nordea Bank AB (publ), filial i Norge provisjon fra 
Tryg. Provisjonssatsene er 20 % for bilforsikring og 30 % for andre produkter første 
året, deretter 2 % - 8 %, av årlig innbetalt premie. Den variable del av provisjonen 
beregnes etterskuddsvis ut fra en nærmere angitt forbedring av porteføljens 
skadeprosent per år. Nordea får i tillegg 5% henvisningsprovisjon beregnet av 
første års premie for kunder som henvises til Tryg. Prisen på forsikringsavtalen 
påvirkes ikke av provisjonen til Nordea. 
Dersom man er misfornøyd med behandling eller skadeoppgjør i relasjon til 
sin forsikringsavtale, kan man kontakte Tryg Forsikring på telefon 04040. Hvis 
samtalene med Tryg ikke fører frem, eller man av andre grunner ikke ønsker 
å kontakte Tryg, kan man henvende seg til Finansklagenemnda, Postboks 53 
Skøyen, 0212 Oslo, telefon 23131960. Kontorets oppgave er å bistå forbrukere 
og næringsdrivende som ikke kommer til enighet med sitt forsikringsselskap 
om forsikringsoppgjør eller avtalespørsmål. Ved en eventuell tvist kan saken 
videre bringes inn for Finansklagenemnda. En klage som ønskes behandlet av 
Finansklagenemnda skal sendes til Finansklagenemnda. Så lenge tvisten er til 
behandling i nemnda, kan ingen av partene bringe saken inn for domstolene.
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