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 1  HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR  

1.1 Forsikringen gjelder for selger av den boligeiendom som fremgår av forsikringsbeviset som følger megleroppdraget, når 

salget ikke skjer som ledd i selgers næringsvirksomhet. 

 

1.2 Forsikringen gjelder ikke salg mellom ektefeller, slekt i opp- eller nedadgående linje, søsken eller personer som har eller har 

hatt felles husstand. 

  

 2  NÅR FORSIKRINGEN GJELDER  

2.1 Forsikringen trer i kraft etter at bindende kjøpekontrakt er undertegnet av begge parter, dog maksimalt 3 måneder      

før overtagelsen, og løper deretter ut den perioden kjøper kan reklamere, maksimalt 5 år og 3 måneder.  

 

 3  HVILKE SKADER SELSKAPET SVARER FOR  

3.1 Selskapet svarer for sikredes (selgers) mangelsansvar etter avhendingsloven med de begrensninger som eventuelt er 

inntatt i kjøpekontrakten og/eller som følger av disse forsikringsvilkår.  

 

3.2 Selskapet svarer ikke for mangler ved arbeid mv som selger skal utføre/lar utføre, eller for oppgaver selger påtar seg etter at 

kjøpsavtale er inngått. 

 

4 FORSIKRINGSSUM OG EGENANDEL 

4.1 Selskapets ansvar er begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til NOK 2.000.000 inkludert 

merverdiavgift, for alle mangler inklusive dokumenterte omkostninger påløpt i forsikringstiden. Maksimalbeløpet 

gjelder også som begrensning i et eventuelt hevingsoppgjør. 

 

4.2 Dersom kjøper får rett til å heve kjøpet, og kjøpesummen er mindre enn maksimalbeløpet i henhold til punkt 4.1, 

aksepterer sikrede at restitusjon av eiendommen kan skje overfor selskapet eller én selskapet utpeker. Ved 

selskapets restitusjon av kjøpesummen i disse tilfellene, overtar selskapet eiendomsretten til eiendommen, og står fritt 

til å foreta eventuelle utbedringer og gjennomføre videresalg av eiendommen. 

 

Dersom kjøpesummen er større enn maksimalbeløpet som angitt i punkt 4.1, kan selskapet også da kreve å 

gjennomføre hevingsoppgjøret i henhold til prinsippene i punkt 4.2 1. ledd, slik at selskapet uavhengig av 

maksimalbeløpet kan restituere hele kjøpesummen. 

 

4.3 Alle mangelskrav som inngår i kjøpers krav mot sikrede regnes som ett forsikringstilfelle. 

 

4.4 Er forsikringsbeløpet NOK 5.000,- eller mindre, foretas ingen forsikringsutbetaling. Ved forsikringsutbetaling på mer enn 

NOK 5.000,-, fratrekkes ingen egenandel. 

 

4.5 Begrensningen i forsikringssum gjelder likevel ikke for eventuelle renter i henhold til FAL § 8-4.  

 

5 BEHANDLING AV KRAV UNDER EIERSKIFTEFORSIKRINGEN 

5.1 Reises mangelskrav mot sikrede, eller kan det etter skriftlig melding fra tredjemann ventes at krav vil bli reist, skal Selskapet 

underrettes uten ugrunnet opphold. Sikrede er forpliktet til å gi alle opplysninger som har/kan ha betydning for sakens 

behandling, jf. FAL § 4-10. 

 

5.2 Selskapet blir fritt for ansvar dersom sikrede ikke fremsetter sitt krav mot Selskapet innen ett år etter at sikrede fikk 

kunnskap om de forhold som begrunner kravet mot han, og kravet etter sin begrunnelse faller inn under forsikringen jf.  

FAL § 8-5, 1. ledd. 

 

5.3 Uten Selskapets skriftlige samtykke må sikrede verken helt eller delvis innrømme ansvar, eller forhandle om utbetaling til 

skadelidte (kjøper). 
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5.4 Blir krav reist mot Selskapet og ansvaret omfattes av forsikringen, betaler Selskapet de nødvendige omkostninger for 

avgjørelse av mangelskravet. Som nødvendige omkostninger regnes i denne forbindelse ikke utgifter til selgers 

advokatbistand. 

 

5.5 Blir krav reist mot sikrede og ansvar omfattes av forsikringen, har Selskapet rett til å 

 behandle kravet; 

 utrede om ansvar etter avhendingsloven foreligger; 

 forhandle med kravstiller, og 

 prosedere saken for domstolene. 

 

5.6 Inngår Selskapet avtale om å ordne en sak i minnelighet, eller det betaler den maksimale forsikringssummen, svarer 

Selskapet ikke for videre utgifter ved tvisten, og heller ikke for omkostninger som senere påløper.  

 

5.7 Selskapet har rett til å foreta enhver forsikringsutbetaling direkte til skadelidte (kjøper). 

 

 6 REGRESS 

6.1 Dersom Selskapet foretar utbetaling til kjøper, forbeholder Selskapet seg rett til å kreve regress overfor sikrede. Regress er 

begrenset til forhold om svik, misligholdt opplysningsplikt og unnlatelser som er regulert i FAL §§ 4-1, 4-2, 4-9, 4-10, 8-1 

og 8-5. 

 

6.2 Kan sikrede forlange at tredjemann erstatter tapet, inntrer Selskapet ved forsikringsutbetaling i sikredes rett mot tredjemann. 

Sikrede skal gjøre det som er nødvendig for å sikre kravet mot tredjemann inntil Selskapet selv kan ivareta sin tarv. 

 

 7 ANDRE BESTEMMELSER 

7.1 Lovvalg 

 Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med lov av  27. november 1992 nr 111 

om lovvalg i forsikring, eller det er gjort annen avtale. 

 

7.2 Verneting 

 Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende 

lovgivning, eller det er gjort annen avtale. 

 

7.3 Registrering og behandling av personopplysninger 

              Inter Hannover behandler personopplysninger i henhold til lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av 

personopplysninger (”personopplysningsloven”) og tilhørende forskrifter. De personopplysninger som oppgis av Inter 

Hannover, og andre personopplysninger som er relevant for forsikringsforholdet, vil bli registrert og behandlet av Inter 

Hannover for det formål å administrere og gjennomføre forsikringsavtalen, herunder behandle eventuelle krav under 

forsikringsavtalen, samt for å håndtere utbetalings- og faktureringsrutiner. 

 

7.4     Forsikringstaker har i henhold til gjeldende lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr 13 § 18 rett til å få innsyn i 

                hvilke opplysninger om en selv Inter Hannover behandler, og hvilke sikkerhetstiltak Inter Hannover  

                har iverksatt, og man kan når som helst kontakte Inter Hannover for retting av mangelfulle opplysninger, jf 

Personopplysningslovens § 27. Behandlingsansvarlig for opplysningene er Inter Hannover co Norwegian Broker, 

Magnus Poulssonsvei 7, pb 324 1326 Lysaker. Henvendelser vedrørende behandling av personopplysninger kan 

rettes til produktansvarlig. 

 

 8 BISTAND I KLAGESAKER 

Dersom sikrede mener Selskapet har gjort feil ved behandlingen av en sak, og dette ikke blir avklart gjennom den vanlige 

saksbehandlingen, har sikrede rett til å klage til Forsikringsskadenemnda og Avkortningsnemnda. 

 I første omgang kan De ta kontakt med: FORSIKRINGSKLAGEKONTORET, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo. 

Besøksadresse: Drammensveien 145A, 5. etg. 

Dette kontoret fungerer som sekretariat for klagenemndene og er opprettet ved avtale mellom Forbrukerrådet og Norges 

Forsikringsforbund for å imøtekomme det behov for hjelp en forsikringstaker/skadelidt kan ha i forbindelse med et 

forsikringsoppgjør. Råd hos kontoret er gratis. Utgiftene betales av Staten ved Forbrukerrådet og forsikringsbransjen. Fordi 

Forsikringsklagekontorets virksomhet delvis er basert på offentlige bevilgninger, vil kontorets kapasitet til enhver tid være 

avhengig av bevilgningenes omfang.   


