
Innboforsikring
– ikke bare innenfor husets fire vegger

De fleste av oss har store verdier i hjemmet, gjerne mer enn 
man tror. Skulle uhellet være ute vil det være mye som går 
tapt. Det er derfor viktig å ha en god forsikring med høy nok 
forsikringssum.

Innboforsikringen vår dekker de vanligste skadene som 
brann-, natur-, vann- og tyveriskader. I tillegg dekker vi tingene 
dine i hele Norden når du tar de med deg ut av hjemmet ditt. 

Innbo Ekstra

Innbo Ekstra gir deg ekstra trygghet fordi den dekker flere 
skadetilfeller og har høyere grenser for erstatningsbeløp enn 
den vanlige innboforsikringen. Mange har sikkert opplevd at 
ting faller ned og knuser, blir ødelagt under transport eller av 
en vilter hund. Som oftest er det bare irriterende, men en dag 
skjer det kanskje med noe virkelig verdifullt. Vår Innbo Ekstra 
dekker slike skader i hele Norden.

Under finner du noen eksempler på hvordan Innbo Ekstra er 
enda bedre enn vanlig innboforsikring.

Skade         Innbo         Innbo Ekstra

Skade forårsaket av dyr      Dekker ikke        Dekker

Tyveri og transportskader    Dekker ikke        Dekker, tyveri inntil 100.000 kroner
under flytting

Tyveri av låst sykkel utenfor     Dekker inntil 5.000 kroner      Dekker inntil 15.000 kroner
forsikringsstedet

Gjenstander som faller ned og ødelegges    Dekker ikke        Dekker

Løst tilbehør til privat motorkjøretøy som   Dekker inntil 10.000 kroner      Dekker inntil 20.000 kroner
f.eks. takgrind, skiboks eller lignende

Varetilhenger til personbil      Dekker inntil 10.000 kroner      Dekker inntil 20.000 kroner
Fritidsbåt til og med 15 fot og    Dekker inntil 10.000 kroner      Dekker inntil 20.000 kroner
med 10 HK båtmotor

Tyveri av og hærverk på ting som    Dekker inntil 10.000 kroner      Dekker inntil 20.000 kroner
befinner seg på privat uteareal (ikke
fellesareal)

Bekjempelse av veggedyr og kakerlakker   Dekker ikke        Dekker inntil 50.000 kroner

Forsikringssum      Pris Oslo        Pris resten av landet
2.000.000 kroner      2.540 kroner (212 kr/mnd)    1.630 kroner (136 kr/mnd)
1.500.000 kroner      2.220 kroner (185 kr/mnd)    1.370 kroner (114 kr/mnd)
750.000 kroner      1.730 kroner (144 kr/mnd)    1.070 kroner (89 kr/mnd)

Egenandelen er på 3.000 kroner. 

* Kan ikke kombineres med andre rabatter.

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.

Nordea i 
samarbeid med



2nordea.no

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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