
 
VILKÅR BOLIGSELGERFORSIKRING 
Boligselgerforsikringen dekker forsikringstakers ansvar etter avhendingsloven. Med «Selskapet» menes i det følgende forsikringsgiver Protector 
Forsikring ASA. Forsikringstaker er selger av eiendommen som fremgår av kjøpekontrakten og hvor det er tegnet boligselgerforsikring hos 
Protector Forsikring ASA. Med «kjøper» forstås den person som har kjøpt den eiendom som fremgår av kjøpekontrakten. Forsikringen kan 
tegnes på eiendommer i Norge. 
 
1   HVORDAN TEGNE BOLIGSELGERFORSIKRING: 
1.1 Selskapet utsteder tegningsdokument benevnt «egenerklæringsskjema».  

1.2 Tegningsdokumentet kan benyttes for tegning av forsikring i 6 måneder regnet fra dets angitte utstedelsesdato. 

1.3 Forsikring tegnes ved forsikringstakers avkryssing for tegning og signering av tegningsdokumentet. 

 
2        HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR: 
2.1 Forsikringen gjelder for selger av den boligeiendom som fremgår av forsikringsbeviset. 
2.2 Gyldig forsikring forutsetter at premie er betalt. 

 
3   NÅR FORSIKRINGEN GJELDER: 
3.1 Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger. 
3.2 Dersom det er mer enn 12 måneder fra tidspunktet for budaksept til avtalt overtakelse, trer forsikringen først i kraft på 

overtakelsesdagen. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen først i kraft ved overtakelse. 
3.3 Forsikringen løper deretter i den perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelsen av eiendommen  

jf. avhendingslova av 3. juli 1992 nr.93 § 2-4 (2). 
3.4 Forsikringen dekker ikke forhold som oppdages før forsikringen trer i kraft, jf. pkt. 2.1, 2.2 og 2.3. 

 
4   HVILKE SKADER SELSKAPET SVARER FOR: 
4.1 Selskapet svarer for selgers mangelansvar etter avhendingsloven med de begrensninger som eventuelt er inntatt i kjøpekontrakt 

og/eller som følger av disse forsikringsvilkår. 
4.2 Ved salg av kombinasjonseiendom svarer selskapet bare for skader ved den delen av boligen som er regulert og/eller benyttet til 

boligformål. 
4.3 Ved salg av landbrukseiendom og småbruk er det kun våningshus og/eller kårbolig med direkte tilhørende garasje som omfattes av 

forsikringen. 
 

5   BOLIGSELGERFORSIKRINGEN OMFATTER IKKE: 
5.1 Avtaler selger og kjøper har gjort i forbindelse med salgsprosessen vedrørende arbeider/utbedringer. 
5.2 Garantier eller andre lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike. 
5.3 Krav knyttet til manglende rengjøring og rydding av eiendommen, eller krav knyttet til tilbehør som skal følge med eiendommen. 
5.4 Forhold som oppstår eller påføres boligeiendommen i perioden mellom budaksept og kjøpers overtakelse.  
5.5 En redusert boligverdi som skyldes skadedyr/insekter, for eksempel skjeggkre/perlekre/sølvkre, veggdyr, pelsbiller, maur, borebiller og 

tilsvarende.  
5.6 Rådgivning og/eller bistand ved inndrivelse av utestående oppgjør ved kjøpers tilbakehold av kjøpesum. 
 

6   DET MÅ FORELIGGE TILSTANDSRAPPORT I FØLGENDE TILFELLER: 
6.1 Alle typer frittliggende enebolig med eget gnr./bnr. og evt. s.nr og evt. f.nr. (også rekkehus, tomannsbolig og fritidsboliger) ved: 

- Salg for dødsbo 
- Bolig ubebodd av selger siste 12 mnd. 
- Tilfeller hvor selger/fullmektig ikke kjenner eiendommen 
- Salg av kombinasjonseiendommer 
- Oppgjørs-/honoraroppdrag 
Det er aldri krav til Tilstandsrapport ved salg av leiligheter (andel, aksje og selveier). 

6.2 Dersom Tilstandsrapport ikke foreligger etter kravene i pkt. 5.1, kan Selskapet nedsette ansvaret, jf. FAL §4-8. 
6.3 Tilstandsrapport skal ikke være eldre enn 6 måneder. Ved avvik kan Selskapet nedsette ansvaret, jf. FAL 4-8. 

 
7   BOLIGSELGERFORSIKRINGEN ER UGYLDIG I FØLGENDE TILFELLE: 
7.1 Ved salg til leietaker eller mellom personer som bor eller har bodd på eiendommen siste 12 måneder. 
7.2 Når salget skjer i næringsøyemed. Med næringsøyemed menes tilfeller der selger eier 5 eller flere eiendommer/enheter, eller driver 

omsetning/utvikling/utleie mv. av eiendom som næring eller på annen måte med profittformål.  
7.3 Ved salg mellom ektefeller, slektninger i opp- eller nedstigende linje, søsken eller andre som tilhører eller har tilhørt husstanden. 
7.4 Foreligger det ugyldig tegning, og Selskapet har foretatt et oppgjør overfor kjøper, forbeholder Selskapet seg retten  

til å kreve det utbetalte beløpet tilbake fra selger. 
7.5 Dersom tegning av forsikring jf pkt. 1.3 har funnet sted mer enn 6 måneder etter tegningsdokumentets utstedelsesdato jf pkt. 1.2.   

 
8   FORSIKRINGSSUM 
8.1 Selskapets ansvar er begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til NOK 10 000 000,- 

Utover dette dekkes kun forsinkelsesrenter av forsikringsutbetalingen, jf. FAL §8-4 samt forholdsmessige sakskostnader i 
rettslige prosesser. Maksimalbeløpet gjelder også som begrensning i et eventuelt hevingsoppgjør.  
 

8.2 Alle mangelskrav som inngår i kjøpers krav mot selger regnes som ett forsikringstilfelle. 
 
9   BEHANDLING AV KRAV UNDER BOLIGSELGERFORSIKRINGEN 
9.1 Reises mangelskrav mot selger skal Selskapet underrettes uten ugrunnet opphold. Selger er forpliktet til å gi alle opplysninger som 

har/kan ha betydning for sakens behandling og forøvrig bistå i den utstrekning Selskapet finner nødvendig i forbindelse med krav som 



 
rettes mot selger og Selskapet, jf. FAL § 4-10. Selger samtykker også i at Selskapet kan innhente opplysninger tilknyttet saken direkte fra 
eiendomsmegleren. Selger forplikter seg ellers til å bidra til at saken opplyses på best mulig måte. Dette betyr også å stille til møter, 
både i og utenfor rettslige prosesser. Eventuelle tap eller utgifter i forbindelse med møter dekkes ikke av Selskapet. 

9.2 Selskapet blir fritt for ansvar dersom selger ikke fremsetter sitt krav mot Selskapet innen ett år etter at selger 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. 

9.3 Uten Selskapets skriftlige samtykke må selger verken helt eller delvis innrømme ansvar, eller forhandle om utbetaling til kjøper. 
Selskapet er ikke bundet av selgers erkjennelse av ansvar, forhandlinger, avtale om utbedringer etc. 

9.4 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. 

9.5 Blir krav reist mot selger og ansvar omfattes av forsikringen, har Selskapet rett til å behandle kravet, utrede om ansvar etter 
avhendingsloven foreligger, forhandle med kjøper og prosedere saken for domstolene. Som nødvendige omkostninger regnes 
i denne forbindelse ikke utgifter til selgers private advokatbistand. 

9.6 Dersom kjøpet heves aksepterer selger at restitusjon av eiendommen kan skje overfor Selskapet eller en 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 Selskapet velger å gjennomføre hevingsoppgjøret som 
beskrevet ovenfor, vil det kunne skje et etterfølgende oppgjør mellom Selskapet og selger dersom Selskapets endelige tap overstiger 
forsikringssummen jf pkt. 8.1. 

9.7 Inngår Selskapet avtale om å løse 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. 

9.8 Selskapet har rett til å foreta enhver forsikringsutbetaling direkte til kjøper. 
9.9 Dersom selger kan kreve at en tredjemann erstatter tapet, trer Selskapet ved forsikringsutbetalingen inn i selgers rett mot tredjemann. 

Selger skal gjøre det som er nødvendig for å sikre kravet mot tredjemann inntil Selskapet selv kan ivareta sin tarv. 
9.10 Selskapet er av selger gitt fullmakt til å melde skader inn for selgers andre forsikringsdekninger, og skal uoppfordret gi opplysninger om 

slike, herunder tingsskade-, formues- og ansvarsforsikringer. I det omfang det er på det rene at selgers tings- eller 
formueskadeforsikring skal dekke kravet/skaden, går denne dekningen foran selgers ansvarsdekning i boligselgerforsikringen. 
 

10 FØLGENE AV Å GI FEIL OPPLYSNINGER ELLER MANGELFULLE OPPLYSNINGER. REGRESS ADGANG 
10.1 Selger plikter å gi Selskapet riktige og fullstendige opplysninger i forbindelse med inngåelsen av forsikringsavtalen jf. FAL § 4-1.  

Selger skal blant annet sørge for at egenerklæringsskjemaet blir fylt ut etter beste skjønn jf. FAL § 4-10. 
10.2 Dersom Selskapet foretar utbetaling til kjøper, forbeholder Selskapet seg rett til å kreve regress ovenfor selger. Regress er begrenset til 

forhold om misligholdt opplysningsplikt og unnlatelser som er regulert i FAL §§ 4-1, 4-2, 4-9, 4-10, 8-1 og 8-5 
samt de ugyldige tegningstilfeller i pkt. 5 og 6, og tilfellene regulert i pkt. 3.2 og 3.3. 

10.3 Den som gjør seg skyldig i svik mot Selskapet, mister ethvert erstatningskrav mot Selskapet etter denne forsikringsavtalen 
jf. FAL §§ 4-1, 4-2. Blir Selskapet kjent med at selger forsettlig eller grovt uaktsomt har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om 
eiendommens risiko, kan Selskapet si opp forsikringen, jf. FAL § 4-3. 
 

11 ANDRE BESTEMMELSER 
11.1 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. 
11.2 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. 
11.3 Protector Forsikring behandler personopplysninger i henhold til gjeldende regelverk om behandling av personopplysninger 

(Personopplysningsloven og Personvernforordningen). De personopplysninger som oppgis av Protector Forsikring ASA, og andre 
personopplysninger som er relevant for forsikringsforholdet, vil bli registrert og behandlet av Protector Forsikring ASA for det 
formål å administrere og gjennomføre forsikringsavtalen, herunder behandle eventuelle krav under forsikringsavtalen samt for å 
håndtere utbetalings- og faktureringsrutiner. 

11.4 Forsikringstaker har i henhold til gjeldende personvernreglement rettigheter hva gjelder selskapets behandling av 
personopplysninger. Eksempler på dette er rett til innsyn, retting og sletting av personopplysninger. For mer informasjon om 
hvilke rettigheter du har, se vår personvernerklæring på www.protectorforsikring.no. Behandlingsansvarlig for opplysningene er 
Protector Forsikring ASA, med adresse: Postboks 1351 Vika, 0113 Oslo. Henvendelser vedrørende behandling av 
personopplysninger kan rettes til behandlingsansvarlig (info@protectorforsikring.no). 

 
12 BISTAND I KLAGESAKER 
12.1 Dersom selger mener Selskapet har gjort feil ved behandling av en sak, og dette ikke blir avklart gjennom den vanlige 

saksbehandlingen, har selger rett til å klage til Klagekontoret for Eierskifteforsikring (KKFE), eller Finansklagenemnda. Klagen 
sendes til: Klagekontoret for Eierskifteforsikring (KKFE), Postboks 1734 Sentrum, 7416 Trondheim. Dette kontoret er opprettet for 
å imøtekomme det behov for hjelp en forsikringstaker/skadelidt kan ha i forbindelse med et forsikringsoppgjør. Dersom klage 
ønsket inngitt til Finansklage-nemnda, sendes denne til følgende adresse: FinKN, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo. Dette kontoret 
fungerer som sekretariat for klagenemnda, 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.  
Ved klage til FinKN påløper et klagegebyr på NOK 200,- 
 
FORSIKRINGSVILKÅRENE GJELDER FRA 01/01.2020 


