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 Innboforsikring 

Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet 

Selskap: Frende Skadeforsikring AS                                                     Sist oppdatert: 01.01.2023

                                      

Her er en forenklet oppsummering av forsikringen. For å se alle dekninger, begrensninger og unntak, se 
forsikringsbevis og vilkår 

Hvilken forsikring er dette? 
Forsikring for eiendeler (løsøre) i hjemmet. Du kan velge ubegrenset forsikringssum eller en samlet 
forsikringssum for alt du eier. Du kan velge mellom standard- eller forsikring som inkluderer uhell. 

 

 

Hva dekker forsikringen? 
 
Standard dekker: 

 Brann og nedsoting 
 Lynnedslag og elektriske fenomen 
 Vannskader 
 Tyveri og hærverk 
 Tyveri av sykkel borte fra hjemmet 
 Bekjempelse av skadeinsekter og 

skadedyr etter påvist aktivitet 
 Bistand ved ID-tyveri eller nettmisbruk 
 Naturskader 
 Ansvar og Rettshjelp 
 Merkostnader når boligen ikke kan 

benyttes ved reparasjon av skade 
 
Uhell dekker i tillegg: 

 Uhellsskader på løsøre i hjemmet 
 Uhellsskader på løsøre utenfor 

hjemmet inntil 30 000 kroner 
 Skader gjort av skadedyr 

 

 
 
 
 

Hva dekker forsikringen ikke? 
 

 Skader som er voldt forsettlig 
 Skader som har oppstått før 

forsikringen gjelder 
 Vedlikehold og forbedringer 
 Forebygging og sikring mot skader 
 Motorvogn/liten elektrisk motorvogn, 

for eksempel elsparkesykkel 

 

 

Er det noen begrensninger i 
dekningen? 
 

 Enkeltgjenstander, kunst og 
samlinger omfattes med inntil 
500 000 kroner 

 Sumbegrensninger for enkelte typer 
innbo, for eksempel; kontanter, båt, 
deler til kjøretøy, små motorredskap 
luft-/vannsportutstyr og annet 

 Deler og løst tilbehør til kjøretøy 
omfattet inntil 30 000 kroner 

 Sumbegrensning ved tyveri utenfor 
forsikringsstedet 

 Sumbegrensning ved tyveri fra 
ubebodde bygninger 

 Erstatningen kan settes ned hvis det 
er brudd på sikkerhetsforskrifter eller 
utvist grov uaktsomhet 

 

 

Hvor gjelder forsikringen? 
På det sted som er nevnt i Forsikringsbeviset. Gjelder på andre steder når ting er midlertidig borte 
fra forsikringsstedet. Uhellsdekningen gjelder på reiser i hele verden 

  

 

 

Hvilke forpliktelser har jeg? 
Du må sjekke at opplysningene i forsikringsbeviset stemmer. Ser du noe som er feil? Gi oss 
beskjed med en gang.  
 
Du må også sjekke sikkerhetsforskriftene i vilkårene. Disse beskriver hva du selv skal gjøre for å 
begrense eller forebygge skade.  
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Hvis du får en skade må du kontakte oss så raskt som mulig. Hvis du ikke overholder 
forpliktelsene dine, kan erstatningen bli lavere eller falle helt bort. 

  

 

Når og hvordan betaler jeg? 
Forsikringen må betales innen fristen. Du kan velge å betale med avtalegiro, e-faktura eller faktura. 

  

 

Når starter og slutter forsikringen? 
Vi avtaler når forsikringen starter når du aksepterer tilbudet fra oss. 
Hvis du flytter fra annet selskap må du huske at du kan ha oppsigelsestid.  
Forsikringen gjelder for ett år, og blir fornyet automatisk hvert år. Du kan avslutte den ved 
hovedforfall, når behovet faller bort, eller når som helst med 30 dagers oppsigelsestid fra den 
datoen vi får melding om oppsigelsen. 

  

 

Hvordan sier jeg opp forsikringen? 
Kontakt oss på telefon eller e-post, eller gjør det selv på frende.no/minside 
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