
Forsikringen omfatter alle løse eiendeler i boligen, det som er naturlig å ta med når du flytter til ny bolig. Inventar som er fastmontert i 
bygningen omfattes av bygningsforsikringen, dette f.eks. være kjøkken- og baderomsinnredning, parkett, og lignende. For fullstendig 
informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til forsikringsbevis og vilkår.

Hvilken forsikring er dette? 
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Hva dekker forsikringen?

Er det noen begrensninger  
i dekningen?

Hva dekker forsikringen ikke? 

Brann

Lynnedslag og eksplosjon 

Vannskader 

Tyveri og skadeverk 

Tyveri av sykkel og barnevogn 

Ansvar & rettshjelp 

Naturskader 

Merkostnader når boligen er ubeboelig 

etter skade 

Uflaksforsikring på innbo

Uflaksforsikring på Mobiltelefon 

Tyveri av personlige eiendeler

Matvarer i kjøleskap og fryser

Skjonnhetsprodukter

Av personlige eiendeler med opptil 30 000 
kroner per skadehendelse

Eget yrkesløsøre og egne varer i bygning på 
forsikringsstedet er omfattet med til sammen 
opp til 25.000 kroner. Yrkesløsøre og varer 
som tilhører andre er ikke omfattet.

Tjuveri av kontanter og verdipapirer, inntil 
10.000 kroner

Sykkel, elsykkel og elscoote*, ersätts opptil 

25 000 kroner

Deler og tilbehør til privat kjøretøy, inntil 
10.000 kroner

Tjuveri fra uterom med opptill 10.000 kroner
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Forsikringen gjelder ikke for leietaker

Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann

Forsikringen omfatter ikke skader eller 
saneringskostnader forårsaket av dyr og/eller 
skadedyr av noe slag

Gjenstander som er ført inn til landet i strid 
med gjeldende toll-/avgiftsregler

Estetiske forskjeller som nyanseforskjeller, 
skjønnhetsfeil, flekker, riper og misfarginger 
som ikke påvirker funksjon

Skade som skyldes at innfatning for isolerglass 
er utett/punktering av isolerglass

Skade som alene rammer mekanisk eller 
elektrisk innretning, maskin eller apparat, med 
mindre skaden skyldes en plutselig, uforutsett 
og ytre påvirkning

Naturskader som skyldes:

tørke, nedbør eller isgang skade på byggverk 
eller ting i dette når byggverket er oppført 
etter at det for vedkommende område er 
nedlagt bygge- og deleforbud i henhold til 
naturskadelovens § 22, og skaden er av slik art 
som erklæringen gjelder skade på småbåter og 
ting i disse

Hobbyveksthus

Skade forårsaket av gjentatt vannsøl, kondens, 
manglende vedlikehold eller langvarig 
påvirkning som ikke er å anse som plutselig og 
uforutsett

Innboforsikring
Selskap: Hedvig AB, org. nr. 559093-0334

Forsikringsgiver: Hedvig Försäkring AB, org. nr. 559245-522                                                           Produkt: Innboforsikring

Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet

Dette produktarket utgjør en kortfattet beskrivelse av forsikringen. Du kan lese mer under fullstendige vilkår og på forkjøpsinformasjon 
som du finner på www.hedvig.com. Du har rett på å få vilkår og forkjøpsinformasjon sendt hjem til deg. Kontaktopplysninger finner du 
på www.hedvig.com.
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Når og hvordan betaler jeg?

Hvordan sier jeg opp forsikringen?

Når starter og slutter forsikringen? 

Hedvigs forsikring betales med avtalegiro. 
Betalingen kommer du enkelt i gang med i 
appen vår.

Skriv til Hedvig via appen og fortell oss fra 
hvilken dato du vil si opp forsikringen din.

Forsikringen gjelder fra den dagen du selv velger, 
men tidligst fra den dagen du kjøper den. Husk å 
ta hensyn til eventuell oppsigelsestid, hvis du 
flytter forsikringen fra et annet forsikringsselskap. 
Forsikringen gjelder for ett år, og blir løpende 
fornyet hvert år. Den kan avsluttes ved 
hovedforfall, når behovet faller bort eller når som 
helst med 30 dager oppsigelsestid fra den 
datoen vi får melding om oppsigelse. 

Hvor gjelder forsikringen? 

Forsikringen gjelder på forsikringsstedet 
som er avtalt og nevnt i forsikringsbeviset. 

Hvilke forpliktelser har jeg? 

I forsikringsbeviset fremgår det hvilke 
opplysninger som er lagt til grunn. Hvis noe ikke er 
riktig, må du straks varsle oss. Sikkerhetsforskrifter 
er skadeforebyggende og skadebegrensende 
tiltak du må ta, og disse finner du i 
forsikringsbeviset. Dersom forsikringstakeren har 
forsømt sikkerhetsforskriftene eller unnlatt å påse 
at de overholdes, kan retten til erstatning bortfalle 
helt eller delvis, jf. FAL §4-8. I tilfelle skade må du 
kontakte oss så raskt som mulig. Hvis du ikke 
overholder dine forpliktelser kan erstatningen bli 
redusert, helt eller delvis.



