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Kontakt Gjensidige Forsikring

Servicesenter 
Tlf.: 915 03 100 
kundeservice@gjensidige.no for avtale, service og salg. 

Skadesenter 
bygningnaring@gjensidige.no dersom du vil melde en skade eller 
har spørsmål om en skadesak. 

Du kan også få svar på spørsmålene dine på gjensidige.no

Om Gjensidige Forsikring
Gjensidige er et av de ledende norske skadeforsikringsselskapene og 
er bygget av kunder for kunder.

Konsernet har vært notert på Oslo Børs siden 2010. I snart 200 år 
har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kundenes liv, helse og 
verdier. Vi er rundt 3100 ansatte i Norge, Danmark, Sverige og 
Baltikum.

I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 
19,5 milliarder NOK i 2012, mens forvaltningskapitalen utgjorde 94,2 
milliarder NOK.

Indholdsfortegnelse

1. Fellesvilkår avsnitt 1 - 13 Side 3
2. Trygghetsforsikring avsnitt 14-27 Side 6
3. Ordforklaringer Side 10
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Generelle vilkår

Forsikringsvilkårenes oppbygging 

Forsikringsvilkårene er bygget opp slik:

• Forklaring av enkelte begreper som brukes i vilkårene.
• Generelle vilkår som gjelder for alle dekninger på forsikringen. 

Her finner du blant annet opplysninger om hvem som er 
forsikret, hva forsikringen dekker, om premiebetaling og hva du 
må gjøre ved skade eller erstatningskrav.

• Vilkårene for dekning som kan være omfattet av forsikringen. 
Det vil fremgå av avtaler hva forsikringen dekker. Under 
vilkårene for dekningen fremgår det hvilke skader og/eller 
omkostninger som dekkes og hva forsikringen ikke dekker.

• Erstatningsregler hvor eventuelle summer, oppgjørsregler 
samt regler for egenandeler og regress fremgår.

• Ordforklaringer for de ordene i vilkårene som er markert med 
en stjerne*.

Forklaring av enkelte begreper
Selskapet
Med selskapet forstås Gjensidige Forsikring, dansk filial av 
Gjensidige Forsikring ASA, Norge.

Forsikringstaker
Med forsikringstaker forstås den personen eller den virksomheten 
som har inngått en forsikringsavtale med selskapet.

Forsikrede
Forsikrede er den som har rett til erstatning.

1. Hvem er forsikret
Den forsikrede er eier av den utleide bygningen og det innbo som 
fast befinner seg på denne adressen.

2. Hva dekkes
Forsikringen gjelder i Danmark, Sverige og Norge på den adressen 
som fritidshuset ligger og er udleid gjennom feriehusbyrået.

3. Ikrafttredelse
Forsikringen trer i kraft på den datoen som er angitt i avtalen.

4. Premiebetaling 
4.1 
Premien innkreves med angivelse av siste frist for betaling.

Sammen med premien betales også de offentlig fastsatte avgifter 
til staten. Forsikringstakeren betaler de utgiftene som er forbundet 
med innbetalingen, betaling av premien, mv.

4.2
Betalingen skal skje via den bankgiroen som sendes til den oppgitte 
betalingsadressen. Betales via betalingsservice eller annen 
elektronisk betalingsmåte til det oppgitte kontonummeret.

4.3
Dersom betalingsadresse eller kontonummer endres, skal selskapet 
straks underrettes.

4.4
Første premie forfaller til betaling ved forsikringens ikrafttredelse og 
senere premier på de angitte forfallsdatoene.

4.5
Betalingsfristen for første premie er minst 12 dager etter mottakelse 
av innbetalingsgiro. Ved senere premier er betalingsfristen minst 21 
dager etter mottakelse av innbetalingsgiro. Siste frist for betaling 
vil fremgå av innbetalingsgiroen. Betalingsfristene gjelder ikke 
dersom premien betales via betalingsservice.

4.6
Dersom første premie ikke betales til riktig tid, opphører 
forsikringen.

4.7
Dersom senere premier ikke betales til riktig tid, kan selskapet, 14 
dager etter utløpet av betalingsfristen etter punkt 4.5, si opp 
forsikringsavtalen. Avtalen sies opp med 21 dagers varsel, med 
mindre premien er betalt innen denne datoen.

4.8
Dersom premien betales for sent på grunn av særlig unnskyldende 
omstendigheter, og premien betales med renter og omkostninger 
umiddelbart etter at den særlig unnskyldende omstendighet er 
opphørt, løper forsikringsavtalen på nytt fra dagen etter at 
betalingen skjer. Betalingen skal dog skje senest tre måneder etter 
utløpet av oppsigelsesfristen i punkt 4.7.

Ved manglende betaling av første premie, skal betaling dog skje 
senest tre måneder etter betalingsfristen i punkt 4.5. Dersom 
forsikringsavtalen er inngått for en bestemt periode, skal betaling 
skje innen utløpet av denne perioden.
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5. Gebyrer
5.1 Gebyrer
5.1.1 Selskapet er berettiget til å beregne gebyrer til hel eller delvis 
dekning av omkostningene ved oppkrav, purrebrev, inkasso, 
utbetalinger, dokumenter, oversikter, gjenparter og fotokopier samt 
besiktigelser, ekspedisjoner og ytelser i forbindelse med polise- og 
skadebehandling.
5.1.2 Prisen er enten fast eller beregnes som en prosentsats/
timesats. Beregningsmetodene kan kombineres.
5.1.3 Prisene fremgår av selskapets prisliste som kan ses på 
selskapets hjemmeside eller som oppgis ved forespørsel.

5.2 Endring og innføring av nye gebyrer
5.2.1 I eksisterende forsikringsavtaler kan gebyrer økes eller nye 
gebyrer innføres av omkostnings-, inntjenings- eller 
markedsmessige årsaker.
5.2.2 Forhøyelse av gebyrer skje med en måneds varsel til den 
første i en måned. Endringene offentliggjøres på selskapets 
hjemmeside. Innføring av nye gebyrer skjer ved brev til 
forsikringstaker med tre måneders varsel til polisens 
hovedforfallsdato.

6. Varighet og oppsigelse
1  Forsikring tegnet for en 1-års periode løper til den sies opp 

skriftlig av forsikringstaker eller selskapet med minst en måneds 
varsel om forfall.

2  Forsikring tegnet for en flerårsperiode løper til den sies opp 
skriftlig av forsikringstaker eller selskapet med minst én måneds 
varsel til utløpet av flerårsperioden. Forsikringstaker kan si opp 
på et tidligere tidspunkt enn avtalt, mot betaling av 20 % av 
den årlige premien som gjelder umiddelbart før 
oppsigelsesdagen. Kan tidligst avsluttes til utløp etter det andre 
forsikringsåret*

3  Fra skademeldingen, og inntil en måned etter utbetaling av 
erstatningen eller etter avvisning av skaden, har forsikringstaker 
og selskapet rett til å si opp forsikringen skriftlig med 14 dagers 
varsel. I stedet for å avslutte forsikringsforholdet, kan selskapet i 
stedet gjøre en videreføring betinget av dekning, egenandel 
eller premieendring. 

7. Endringer
Endringer i pris, egenandel eller vilkår skal varsles minst 30 dager før 
forsikringens forfall. Dette gjelder ikke indeksering, lovendringer, 
endringer av avklarende karakter, eller endringer som gjøres i 
forbindelse med en skade.

Dersom forsikringstaker ikke ønsker å akseptere endringene, kan 
forsikringen sies opp skriftlig senest 14 dager etter at melding om 
endring er mottatt. Dersom forsikringen ikke sies opp, fortsetter 
den på endrede vilkår og/eller endret pris. 

8. Merverdiavgift
Merverdiavgift skal i henhold til lov om merverdiavgift betales av 
den forsikrede i det omfang denne kan trekke det fra i sitt 
merverdiavgiftsregnskap.

I tilfeller der den forsikrede ikke kan trekke fra merverdiavgiften i 
regnskapet sitt overfor skattemyndighetene, erstattes 
merverdiavgiften fullt ut.

9. Ved skade eller erstatningskrav
9.1
Dersom det skjer en skade eller det reises krav, eller det kan 
forventes at det reises et krav som selskapet må anta å være pliktig 
å dekke, skal selskapet straks underrettes om dette.

Skademelding kan skje ved å ringe tlf. +45 70 10 90 09, gjennom 
utleiebyrået eller forsikringsmegleren din. 

Skade kan også meldes på selskapets hjemmeside hele døgnet.

9.2
Ved akutt hjelp henvises det til vår døgnåpne telefon på +45 70 22 
52 32.

9.3
Hærverk* skal også meldes til politiet. 

9.4
Du må så vidt mulig avverge eller begrense skaden og gi selskapet 
adgang til å foreta de nødvendige foranstaltninger. Utbedring av 
skaden, nedriving eller fjerning av forsikrede gjenstander må 
imidlertid ikke iverksettes før selskapet har gitt samtykke til dette.

9.6
Dersom den forsikrede, uten selskapets samtykke, har betalt 
erstatning eller godkjent et fremsatt erstatningskrav, uten at det 
foreligger juridisk erstatningsplikt, er selskapet fritt for ansvar.

9.7
I det omfang selskapet har betalt erstatning, tiltrer selskapet i alle 
tilfeller av den forsikrede krav mot tredjepart.
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10. Regress
Når selskapet har betalt erstatning, kan det til enhver tid gjøre 
regress mot en erstatningsansvarlig skadevolder. Forsikringstakeren 
kan således ikke på selskapets vegne fraskrive seg retten til regress.

11. Internasjonale sanksjoner og krig, 
jordskjelv, atomenergi, mv.
11.1 Internasjonale sanksjoner
Enhver erstatningsplikt og andre forpliktelser overfor den forsikrede 
eller andre som omfattes av denne forsikringen bortfaller i det 
omfang oppfyllelse av slike forpliktelser etter selskapets vurdering 
vil kunne utsette selskapet for sanksjoner, restriksjoner, forbud eller 
annen sanksjon som følge av resolusjoner eller sanksjoner, 
lovgivning eller andre sanksjoner utstedt av EU, Storbritannia eller 
USA.

Se mer om internasjonale sanksjoner på utenriksdepartementets 
hjemmeside.

11.2 Krig, jordskjelv, atomenergi, mv.
Forsikringen dekker ikke skade som direkte eller indirekte er en følge 
av:

• Krig, krigslignende handlinger, nøytralitetskrenkelser, borgerkrig, 
opprør eller indre uroligheter.

• Jordskjelv eller andre naturkatastrofer*
• Frigjøring av atomenergi eller radioaktive krefter

12. Misnøye med selskapet
12.1
Dersom forsikringstaker er misfornøyd med selskapets behandling 
av en skade, f.eks. erstatningens størrelse eller tolkning av 
forsikringsbetingelsene, er det mulig å klage.

Dersom klagen vedrører vår avgjørelse, den måte saken er 
behandlet på eller produktene våre, så prøv i første omgang å 
kontakte den personen eller den avdelingen som har behandlet 
saken.

Det er enklest og raskest å løse saken på denne måten.

12.1 Klageansvarlig enhet
Dersom det blir nødvendig å gå videre, kan vår klageansvarlige 
enhet kontaktes via epost eller brev.

Du finner kontaktopplysninger på selskapets hjemmeside, og disse 
opplyses også ved forespørsel.

13. Lovgivning og verneting
For forsikringen gjelder også dansk Lov om forsikringsavtaler og 
dansk Lov om finansiel virksomhet.

Tvister* vedrørende forsikringsavtalen avgjøres etter dansk rett og 
av danske domstoler.
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Trygghetsforsikring

14. Hvilke bygninger og gjenstander er omfattet av 
forsikringen
Forsikringen omfatter

1. De bygninger* som er omfattet av sikredes egen 
fritidshusforsikring i henhold til forsikringsavtalen.

2. De gjenstander som omfattes av den forsikredes egen 
fritidshusforsikring.

15. Forsikringens omfang
Forsikringen dekker i den perioden hvor den forsikrede bygningen og 
innboet er leid ut via feriehusbyrået i henhold til inngått 
leiekontrakt og hvor leietaker har disposisjonsrett over boligen.

Forsikringen dekker direkte skade på den forsikrede bygningen og 
de forsikrede gjenstandene ved plutselige og uforutsette hendelser, 
uansett årsak, med unntak av det som er angitt under.

Forsikringen dekker inntil samme summer som er angitt i egen 
fritidshusforsikring.

16. Forsikringen dekker ikke
Forsikringen dekker ikke følgende skader: 

1.  Brann
2.  Skader på elektriske installasjoner / kortslutning
3.  Utstrømning av vann, olje, kjølevæske, damp eller lignende fra 

byggets rørinstallasjoner og tilknyttede installasjoner. Dette 
gjelder også for kjøle- og fryseanlegg samt beholdere og 
akvarier på 20 l og over 

4.  Lekkasje fra synlige og skjulte rørinstallasjoner
5.  Skader på plugger og rørledninger i og utenfor bygningen 
6.  Alle typer tyverier inkludert innbrudd
7.  Skader forårsaket av dyr (gnagere, rovdyr, flaggermus eller 

fugler)
8.  Stormskader på bygning og innhold i bygningen 
9.  Skader på grunn av skybrudd og tining
10.  Snøtrykksskader
11.  Frostbit
12.  Sopp / insekt / råteskade
13.  Glass- og sanitærskader
14.  Skader på grunn av slitasje samt normal bruk
15.  Kollisjonsskader
16.  Skader på gjenstander som tilhører andre enn forsikrede.
17.  Skader skjedde over en periode og ikke av gangen, f.eks. 

sprekker på grunn av frost, bygningskonstruksjon, trykktesting 
eller skjelving fra trafikken.

18.  Skader som består av slitasje eller mindre skader, f.eks. Riper,  
slitasje, tilsmussing, søl av væsker, sprut eller lignende, som  

forverre  utseendet til den forsikrede i mindre grad, eller  
fargeforskjeller skjedde etter reparasjon.

19.  Skader på grunn av nedbør eller smeltevann som kommer inn 
bygningen.

20.  Skader på grunn av flom fra sjø, fjord, innsjø eller bekker, 
jordskjelv eller andre naturlige forstyrrelser.

21. Skader på grunn av maskinering, reparasjon og rengjøring 
utført av 3. mann.

22. Skade på gjenstander som allerede er ekskludert av eieren  
feriehjemsforsikring, f.eks. motorvogner, fly og sjøfartøyer etc.

23. Forsettlig skade på bygninger og gjenstander, med mindre disse 
er forårsaket av leietakeren, hans familiemedlemmer eller 
gjester til disse i forbindelse med opphold.

24. I tillegg til de nevnte unntakene dekkes heller ikke penger,  
representasjoner av penger osv., mynt- og frimerkesamlinger 
og perler, smykker og artikler av gull, platina og sølv.

 
gjeldende for både bygningen og innholdet.

17. Husleietap 
Forsikringen dekker husleietap i forbindelse med en skade som 
omfattes av denne forsikringen som medfører at den utleide 
eiendommen er helt eller delvis ubrukelig.

Forsikringen dekker dokumentert tap av leieinntekt i henhold til 
avtalt utleie, såfremt det før skaden ble forvoldt foreligger en 
leiekontrakt mellom feriehusbyrået og en leietaker.

18. Egenandel 
Forsikringen har en egenandel på kr. 1000,-.

Dersom den forsikrede i sin egen fritidshusforsikring har en 
egenandel som er høyere enn kr. 1000,-, vil differansen bli erstattet 
av trygghetsforsikringen, dog maksimalt inntil 10 000 kr.
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Gjelder for bygning og bygningsdeler

19. Hvordan erstattes skadene
Det forsikrede er dekket for dets fulle verdi som nytt 
(nyverdiforsikring*) med mindre annet er påført avtalen eller 
fremgår nedenfor. Skaden beregnes på grunnlag av det beløp som 
det etter prisene på skadetidspunktet vil koste å gjenopprette 
skaden med samme byggemåte og på samme sted.

Ved prisfastsettelse kan det ikke benyttes priser for dyrere 
byggematerialer enn de skadede eller for byggematerialer eller 
byggemetoder som ikke er vanlige å bruke på skadetidspunktet.

Ved erstatningens fastsettelse tas det hensyn til endring i 
byggepriser som måtte finne sted innenfor en normal byggeperiode 
regnet fra skadetidspunktet.

Ved skade på nedenstående gjenstander beregnes erstatningen ut 
fra gjenstandens alder. Avskrivning beregnes av den samlede 
skadeutgiften, dvs. både av materialer og arbeidsplan.

Erstatningen beregnes til hva det koster å få den skadede 
gjenstanden reparert. Beløpet kan dog ikke overstige verdien av 
den skadede gjenstanden. Dersom gjenstanden ikke kan repareres, 
tas det utgangpunkt i prisen for en ny, identisk gjenstand eller, i 
mangel av sådan, en ny, tilsvarende gjenstand.

20. Erstatningsregler
Olje-, gass- og biobrenselovn, varmtvannsbeholdere, kjeler og 
varmevekslere

Alder    Erstatning 
0 - 10 år   100 % 
10 - 15 år   70 % 
15 - 20 år  50 % 
20 - 25 år  40 % 
25 - 30 år  25 % 
Deretter   20 %

Takbelegg av plast, pvc og lignende, samt elektriske motorer, 
markiser, antenner, parabolantenner og lignende, stakitter, 
plankegjerder og innhengninger av tre, herunder pilfletting. Duk/
trekk til svømmebasseng.

Alder    Erstatning 
0 – 5 år   100 % 
5 – 7 år   70 % 
7 – 10 år   40 % 
Deretter   20 %

Takkledning av papp, undertak av plast og lignende samt 
flaggstenger av tre

Alder    Erstatning 
0 – 15 år   100 % 
15 – 20 år  80 % 
20 – 30 år  50 % 
Deretter  20 %

Takbelegg av strå, siv og gress

Alder    Erstatning 
0 – 20 år   100 % 
20 – 30 år 80 % 
30 – 40 år  50 % 
Deretter   20 %

Innvendig malte overflater samt overflater av tapet og lignende – 
Gulvbelegg i form av tepper, vinyl og andre lignende produkter, 
herunder laminat

Alder    Erstatning 
0 - 10 år  100 % 
Deretter   70 %

Hageanlegg*
Forsikringen dekker utgifter til reetablering av hageanlegg. For 
beplantning erstattes alene utgifter til nyplanting. Det vil for busker 
og tre si planter som ikke er over fire år gamle. Erstatningen 
bortfaller dersom reetablering ikke finner sted.

Glass- og sanitærskade
Glass- og sanitærskader erstattes in natura. Dersom gjenstander 
maken til de skadede ikke fremskaffes, utbetales det en 
kontanterstatning tilsvarende prisen på glass og sanitærvarer som 
er vanlig på skadetidspunktet. Dersom eksisterende toalettseter og 
kraner ikke kan brukes av konstruksjonsmessige årsaker, vil det også 
bli betalt erstatning for nytt toalettsete eller nye kraner i samme 
standard som det eksisterende.

Spesielle materialer
Såfremt erstatningen er oppgjort under hensyn til at det er 
anvendt spesielle materialer eller byggemetoder, så som stråtak, 
bindingsverk, gesimser, stukk eller lignende, er det en forutsetning 
at tilsvarende spesielle materialer eller byggemetoder benyttes ved 
gjenoppførelse. I motsatt fall nedskrives erstatningen til prisen av 
de benyttede materialene.
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Gjelder for gjenstander

21. Hvordan erstattes skadene
Erstatningen skal så vidt mulig stille den forsikrede i samme 
økonomiske situasjon som umiddelbart før skaden fant sted. 
Selskapet kan velge mellom de nedenfor nevnte måtene å erstatte 
skaden/tapet på.

22. Krav skal kunne dokumenteres
For å få erstatning, må man kunne dokumentere eller 
sannsynliggjøre at man har hatt de skadede gjenstandene og at 
alder og gjenanskaffelsesprisene er som angitt i skademeldingen.

Dette kan gjøres ved at man sammen med skademeldingen, i det 
omfang dette er mulig, sender inn kvitteringer/fakturaer for kjøpet, 
kjøpekontrakt eller fyllestgjørende beskrivelse eller bilder.

I egen interesse bør den forsikrede derfor gjemme på fakturaer for 
alle nyere ting og i minst fem år for gjenstander med lengre 
forbrukstid. Dersom tingene kjøpes privat, bør man sikre seg en 
datert overdragelseserklæring med angivelse som kjøpes samt 
prisen. Dette kan suppleres med bilder av de mest verdifulle 
tingene. Med hensyn til dokumentasjon for gjenanskaffelsesprisene 
kan man som regel få forhandlerne til å utstede en erklæring.

Dersom man ikke kan dokumentere eller sannsynliggjøre sitt krav, 
risikerer man at selskapet kan avvise kravet eller fastsette 
erstatningen etter skjønn.

23. Reparasjon
Selskapet betaler det det koster å sette gjenstanden tilbake i 
vesentlig samme stand som før skaden (reparere). Med «vesentlig 
samme stand» forstås at gjenstanden i sin ytelse, bruk og utseende 
i all vesentlighet har samme nytteverdi for den forsikrede som før 
skaden. Dersom reparasjonsutgiften utgjør mer enn 50 % av 
nyverdien på skadetidspunktet, skal selskapet beregne erstatningen 
ved gjenkjøp eller kontanterstatning, med mindre den forsikrede 
ønsker reparasjon.

24. Godtgjørelse ved verdiforringelse
Selskapet godtgjør verdiforringelsen for skadede gjenstander. 
Verdiforringelsen regnes ut fra gjenstandens verdi uten skade minus 
gjenstandens verdi med skade. Etter omstendighetene kan det bli 
snakk om både reparasjon og erstatning for verdiforringelse dersom 
gjenstanden etter reparasjon er blitt mindre verd. Dersom 
reparasjonsutgiften utgjør mer enn 50 % av nyverdien på 

skadetidspunktet, skal selskapet beregne erstatningen ved gjenkjøp 
eller kontanterstatning, med mindre den forsikrede ønsker 
reparasjon.

25. Gjenanskaffelse
Selskapet fremskaffer eller leverer nye gjenstander som er identiske 
med dem som er skadet dersom dette kan skje uten vesentlig 
ulempe for den forsikrede. 

Dersom identiske gjenstander kan fremskaffes, kan selskapet velge 
å anskaffe tilsvarende, nye gjenstander, dvs. gjenstander som i all 
vesentlighet svarer til de skadede gjenstandene.

Dersom den forsikrende motsetter seg gjenanskaffelse av nye 
gjenstander, utbetaler selskapet kontanterstatning som tilsvarer 
den pris selskapet ville ha måttet betale for gjenstanden hos den 
leverandør selskapet har valgt.

For følgende kategorier av gjenstander som er kjøpt eller brukt, eller 
som er mer enn to år gamle, kan selskapet erstatte dem med 
brukte, identiske gjenstander:

1. porselen, inklusiv veggtallerkener
2. glassvarer

Dersom den forsikrende motsetter seg gjenanskaffelse av de 
nevnte gjenstandene, utbetaler selskapet kontanterstatning som 
tilsvarer den pris selskapet ville ha måttet betale for gjenstanden 
hos den leverandør selskapet har valgt.

26. Kontanterstatning
Selskapet erstatter tapet med kontanter.

For gjenstander som er innkjøpt som nye, er mindre enn to år gamle 
(ett år for klær og elektriske apparater) og ellers er uskadde, 
erstattes gjenanskaffelsesprisen for tilsvarende nye gjenstander.

For gjenstander som er mer enn to år gamle (ett år for klær og 
elektriske apparater), som er kjøpt brukt eller er skadet på forhånd, 
fastsettes erstatningen i henhold til tabellene nedenfor.

Gjenanskaffelsesprisen tilsvarer den prisen som gjenstanden/
gjenstandene kan kjøpes for av kunden gjennom selskapets 
leverandør eller en leverandør som selskapet har oppgitt.

Dersom gjenanskaffelse unntaksvis er praktisk umulig, og 
gjenanskaffelsesprisen må fastsettes med utgangspunkt i hva det 
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vil koste å fremstille en tilsvarende gjenstand, er selskapet ikke 
forpliktet til å utbetale mer enn det en ny gjenstand, som det er 
nærliggende å sammenligne den skadede gjenstanden med, kan 
anskaffes for.

27. Erstatning på annen måte
Såfremt erstatningsreglene over ikke anses anvendelige i en 
skadesituasjon, beregnes erstatningen etter den praksis som finnes 
i forbindelse med dansk Forsikringsavtaleloven § 37.

Klær, elektriske apparater av enhver art, dog ikke hvitevarer

Alder    Erstatning 
0 – 1 år   100 % 
1 – 2 år   90 % 
2 – 3 år   70 % 
3 – 4 år   50 % 
4 – 5 år   30 % 
5 år – deretter  10 %

Møbler, hagemøbler, senger og hvitevarer av enhver art

Alder    Erstatning 
0 – 2 år   100 % 
2 – 3 år   85 % 
3 – 4 år   75 % 
4 – 5 år   65 % 
5 – 6 år   50 % 
6 – 7 år   40 % 
7 – 8 år   30 % 
8 år – deretter  20 %

Alle øvrige gjenstander, som ikke er nevnt særskilt i en annen 
avskrivningstabell

Alder    Erstatning 
0 – 2 år   100 % 
2 – 3 år   90 % 
3 – 4 år   80 % 
4 – 5 år   75 % 
5 – 6 år   70 % 
6 – 7 år   65 % 
7 – 8 år   60 % 
8 – 9 år  50 % 
9 – 10 år  40 % 
10 – 11 år  30 % 
11 år – derefter  20 %

Skaden beregnes til hva det koster å få den skadede gjenstanden 
reparert. Erstatningen kan dog ikke overstige verdien av det 
skadede apparatet beregnet etter reglene for erstatning for 
gjenanskaffelse.

Dersom apparatet ikke kan repareres, tas det utgangspunkt i prisen 
for et nytt, identisk apparat, eller i mangel av nytt, et tilsvarende 
apparat.

Erstatning til gjenanskaffelse regulerer dette under hensyntagen til 
den skadede gjenstandens alder på skadetidspunktet etter reglene 
over.
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Bygning
En bygning defineres i denne sammenheng som en konstruksjon 
bestående av et fundament, et tak og minst to yttervegger som 
også samtidig kan være yttervegger i tilstøtende bygninger.

Ramper, frittstående skorsteiner, vindmøller, mv. betraktes i denne 
sammenhengen som selvstendige bygninger.

Hageanlegg
Med hageanlegg forstår utendørs belysning, beplantning, stakitt, 
tregjerder, innhengning og lignende, dog ikke hagemøbler og 
hagetilbehør.

Hærverk
Med hærverk forstås handlinger som er begrenset til og kun 
omfatter forsettlige og ondsinnede handlinger som medfører en 
dirkete fysisk skade.

Nyverdi
Med nyverdi forstås gjenanskaffelsespris inklusiv frakt, montering, 
toll og andre avgifter umiddelbart før skadens inntreden uten 
fradrag for alder og bruk, men alene med rimelig fradrag for 
nedsatt nytteverdi eller andre omstendigheter.

Tvister
Med tvister forstås konkrete, aktuelle konflikter som med rimelighet 
kan danne grunnlag for et sivilrettslig søksmål.

Ordforklaringer
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Gjensidige 
Schweigaards gate 21 
0191 Oslo 
Tlf. +47 915 03 100

bygningnaring@gjensidige.no

Gjensidige Forsikring ASA, Norge 
ORG-nr. 995 568 217
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