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SALGSRUTINEN

3salgsrutinen

Boligselger fyller ut egenerklæringen «på ære og  samvittighet». 

 Forsikringen skal bestilles før boligen legges ut for salg. 

 Eiendomsmegler utsteder forsikringsbevis til selger i 

 kontraktsmøtet. Ved oppgjør overføres premien til Protector.

Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt budaksept foreligger.  

Dersom det er mer enn 12 måneder fra budaksept til avtalt 

overtagelse, trer forsikringen først i kraft ved overtagelse.

Egenerklæringen er gyldig i 6 måneder. Etter 6 måneder må den 

 signeres og dateres på nytt, og eventuelle endringer påføres.
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SALG

Forsikring kan tegnes på:

 • Enebolig

 • Rekkehus

 • To-/flermannsbolig

 • Eierseksjon/selveierleilighet

 • Andels-/aksjeleilighet

 • Tomt

 • Fritidsbolig/hytte

 • Landbrukseiendom og småbruk (men omfatter kun våningshus  

 og/eller kårbolig med eventuelt direkte tilhørende garasje). 

 • Ved salg av kombinasjonseiendom svarer selskapet bare for   

 skader ved den delen av boligen som er regulert og/eller   

 benyttet til boligformål. Her er det krav til Tilstandsrapport. 

For oppgjørs-/honoraroppdrag, se side 16.

NB! Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring etter at 

 eiendommen er lagt ut for salg.

salg
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Forsikring kan ikke tegnes på:

 • Salg hvor bustadsoppføringslovens regler gjelder

 • Salg av bolig under oppføring

 • Næringseiendom

 • Tvangssalg

 • Obligasjonsleiligheter

 • Salg til leietaker

 • Salg mellom ektefeller, slekt i opp- eller nedadgående linje,   

 søsken, nærstående personer eller personer som bor eller har  

 bodd på eiendommen.

 • Når salget skjer som ledd i selgers næringsvirksomhet.  

 Med næringsvirksomhet menes tilfeller der selger eier 5 eller  

 flere enheter og/eller driver omsetning/utvikling/utleie av  

 eiendom. 

salg
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Egenerklæringen

 • Eiendomsmegler må opplyse selger om viktigheten av å gi   

 korrekte opplysninger. Eiendomsmegler må kontrollere at alle  

 spørsmålene er besvart, samt at skjemaet er nøyaktig utfylt,   

 signert og datert. 

 • Bestilling av forsikring gjøres straks selger har undertegnet   

 egenerklæringen.

 • Egenerklæringen er gyldig i 6 måneder. Etter 6 måneder må  den  

 signeres og dateres på nytt, og eventuelle endringer må påføres.  

 Pris og vilkår ved ny (seneste) signeringsdato legges til grunn.

Tilstandsrapport

 • Egenerklæringen skal være utfylt og foreligge for takstmann før  

 det utarbeides rapport.

 • Rapporten skal integreres i salgsoppgaven.

 • NB! Rapporten er gyldig i 6 måneder, og må deretter      

    opp dateres/fornyes.

 • For noen objekter er det obligatorisk med Tilstandsrapport.   

For mer info se side 9.

6 salg
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Forsikringsbevis

 • Ansvarlig eiendomsmegler undertegner forsikringsbeviset på   

 vegne av Protector Forsikring ASA.

 • Selger mottar originalen på kontraktsmøtet, og kopi oppbevares i  

 eiendomsmeglers saksmappe.

OBS  

Forsikringen trer i kraft ved budaksept. Dersom det er mer enn 12 

måneder til avtalt overtagelse, trer forsikringen først i kraft ved 

overtagelse. 

 

Kjøpekontrakt

Det skal opplyses om at det er tegnet boligselgerforsikring i 

 kjøpekontrakten.

7salg
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Enebolig 

Alle typer frittliggende eneboliger med eget gnr./bnr. (og evt. 

snr. og evt. fnr.). Herunder også alle typer boliger som er knyttet 

 sammen med annen bolig via garasje/carport o.l.,  rekkehus eller to-/

flermannsbolig med eget gnr./bnr.

Eierseksjon/selveierleilighet 

Alle typer leiligheter, to-/flermannsboliger eller rekkehus med snr.

Andels-/aksjebolig 

Alle typer eneboliger, rekkehus, to-/flermannsboliger og leiligheter 

med andels- eller aksjenr.

Tomt/hytte 

Alle enheter som er regulert til fritidsformål. Herunder hytter, 

 nedlagte småbruk, ferieboliger o.l., samt tomter.

Unntak: Fritidsleiligheter registreres og prises som ordinære 

leiligheter.

Boliger som ikke selges «as is» 

Her skal det beregnes dobbel premie. Ta kontakt med  

vårt servicesenter for hjelp.

PRISKATEGORIER - BOLIGTYPER

boligtyper
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KRAV TIL TILSTANDSRAPPORT

krav til tilstandsrapport

Det er krav til tilstandsrapport ved salg for dødsbo og andre tilfeller 

der selger/fullmektig ikke kjenner til eiendommen  eller når selger 

ikke har bebodd eiendommen de siste 12 månedene.

 • Kravet gjelder alle typer frittliggende eneboliger med eget    

 gnr./ bnr. (og evt. snr. og evt. fnr.). Herunder også alle typer   

 boliger som er knyttet sammen med annen bolig via garasje/ 

 carport o.l.,  rekkehus eller to-/fler mannsbolig med eget gnr./bnr.  

 og  fritidsboliger/hytter.

 • Rapport skal foreligge før signering av kontrakt.

 • Side 1 i egenerklæringen skal alltid fylles ut, og skjemaet skal   

 signeres og dateres av selger/fullmektig dersom det skal tegnes  

 forsikring. Spørsmålene besvares ikke med mindre det  foreligger  

 konkrete opplysninger som bør fremkomme om objektet.

For oppgjørs-/honoraroppdrag, se side 16.

For anbefalt tekst til salgsoppgave i forbindelse med salg av 

dødsbo, se neste side.
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Vi anbefaler å ha følgende tekst i salgsoppgaven ved dødsbo/  

eiendom ubebodd av selger de siste 12 månedene:

«Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd 

 eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om  objektet, 

og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opp

lysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig  besiktigelse, 

helst med bistand fra teknisk fagkyndig».

Kombinasjonseiendommer

 • Det er kun areal som er regulert og/eller benyttet til bolig som  

 kan forsikres. 

 • Oppgi (markeds)verdien på boligdelen til vårt servicesenter. Det  

 er den som gir grunnlag for beregning av premien. 

 • Det skal alltid foreligge Tilstandsrapport.
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Eiendommer med flere boliger

 • Krav til Tilstandsrapport på alle boligene.

 • Én forsikring på hele eiendommen, uavhengig av hvor mange  

 boliger/boenheter, forutsatt samlet salg. Det fylles ut én         

 egen  erklæring per bolig.

 

Småbruk og landbrukseiendom

 • Forsikringen omfatter kun bolighus med evt. tilhørende garasje.  

 Garasje som ligger i bygning i kombinasjon med andre formål er  

 unntatt forsikringsdekningen.

 • Prises som enebolig.

 • Oppgi (markeds)verdien på bolighuset/husene til vårt service- 

 senter. Det er den som gir grunnlag for beregning av premien.

 • Én forsikring på hele eiendommen, uavhengig av hvor mange  

 boliger/boenheter, forutsatt samlet salg.  

 - Det fylles ut én egenerklæring per bolig. 

 - Er det kun én bolig på eiendommen, og denne er bebodd av  

 selger, er det ikke krav til Tilstandsrapport. 

 - Krav til Tilstandsrapport på alle boliger dersom det er flere  

 boliger på eiendommen. 
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To-/flermannsbolig/bygård med opptil 4 enheter

 • Skal hver enhet selges separat, må det foreligge en forsikring per  

 enhet og dermed en egenerklæring per enhet.

 • Skal alle enheter selges samlet til én kjøper, kan det benyttes én  

 forsikring på hele objektet. Det velges boligtype «enebolig m/bsr»  

 i systemet.

 • Det skal alltid foreligge Tilstandsrapport på objektet når det   

 selges samlet, uavhengig av om det er seksjonert eller ikke.

Organisasjoner/kommuner/stiftelser

 • Det kan tegnes forsikring på objekter regulert og/eller benyttet  

 til boligformål, også dersom selger er organisasjon, kommune  

 eller stiftelse.

 • Krav til Tilstandsrapport på alle typer frittliggende eneboliger  

 med eget gnr./bnr. (og evt. snr. og evt. fnr.). Herunder også alle  

 typer boliger som er knyttet sammen med annen bolig via    

 garasje/carport o.l., rekkehus eller to-/flermannsbolig med   

 eget gnr./bnr. og fritidsboliger/hytter.

krav til tilstandsrapport



  13

Konkursbo

 • Det kan selges boligselgerforsikring i de tilfellene der   

 avhendings lovens regler gjelder.

 • Krav til Tilstandsrapport på alle typer frittliggende   eneboliger  

 med eget gnr./bnr. (og evt. snr. og evt. fnr.). Herunder også alle  

 typer boliger som er knyttet sammen med annen bolig via    

 garasje/carport o.l., rekkehus eller to-/flermannsbolig med eget  

 gnr./bnr. og fritidsboliger/hytter.

 • Eiendomsmegler må besørge at det foreligger sikkerhet for    

 premien.

krav til tilstandsrapport
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FORSIKRINGEN TRER I KRAFT

VED BUDAKSEPT

forsikringen trer i kraft

Dersom det er mer enn 12 måneder fra tidspunkt for  budaksept 

til avtalt overtagelse, trer forsikringen først i kraft ved 

overtagelse.

Det er viktig å merke seg at forsikringen dekker selgers ansvar i 

henhold til avhendingsloven:

 • Ved skjult mangel som er vesentlig i forhold til avtalen mellom  

 partene.

 • Dersom selger har tilbakeholdt og/eller gitt uriktige    

 opplysninger som har innvirket på avtalen.

Forsikringsavtalen er inngått ved bestilling, og kan ikke sies opp 

etter  budaksept.
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BETALING

betaling

Premien betales i forbindelse med oppgjøret.  

Alle innbetalinger krever KID. 

Dersom KID ikke genereres, eller ved feil/avvik - kontakt vårt 

servicesenter.

 • Dersom premie ikke er innbetalt 28 dager etter   

 overtagelse, sendes en automatisk betalingspåminnelse på  

 e-post til eiendomsmegler. Denne kan besvares.

 • Dersom oppdrag ikke er formidlingsført/meldt solgt til  

 Protector innen 1 måned etter overtagelse, forbeholder  

 selskapet seg retten til å avvise forsikringen.
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OPPGJØRS-/

HONORAROPPDRAG

oppgjørs-/honoraroppdrag

Det er krav til Tilstandsrapport på alle typer frittliggende  eneboliger 

med eget gnr./bnr. (og evt. snr. og evt. fnr.). Herunder også alle 

typer boliger som er knyttet sammen med annen bolig via  garasje/

carport o.l., rekkehus eller to-/flermannsbolig med eget gnr./bnr. og 

fritidsboliger/hytter.

 • Rapporten skal foreligge før kontraktsignering. 

 • Rapporten kan ikke være eldre enn 6 måneder på        

    signeringstidspunkt for egenerklæringen.

 • Egenerklæringen skal signeres av både selger og kjøper.

 • For å tegne forsikring er det et krav at eiendomsmegler/advokat  

 håndterer minimum kontrakt og oppgjør.

 • Polise bestilles og formidlingsføres straks etter kontraktsmøte.

 • Forsikringen trer i kraft ved overtagelse.

 • Premie trekkes i oppgjøret.

 • Det er aldri pristak på premien ved oppgjørsoppdrag. 
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SKADE/REKLAMASJON
Dersom kjøper har oppdaget et forhold som han/hun ønsker å 

reklamere på, skal kjøper så fort som mulig henvende seg til  

Protector Forsikring. Benytt elektronisk  skademelding på vår  

webside    www.protectorforsikring.no.

For at Protector skal kunne foreta skadebehandling, må klager 

(kjøper) vedlegge følgende dokumentasjon:

 • Salgsoppgave, herunder selgers egenerklæring

 • Eventuell takstrapport som forelå ved salget

 • Kjøpekontrakt med alle vedlegg

 • Overtagelsesprotokollen

 • Eventuelt skriftlige uttalelser/redegjørelser fra eiendomsmegler  

 vedrørende påberopte mangler

 • Annen nødvendig dokumentasjon på kravet

Husk alltid å anbefale kjøper å ta kontakt med Protector  

Forsikring før utbedring igangsettes. Hvis ikke kan kjøper  

miste retten til erstatning.

skade/reklamasjon
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Forsikringen dekker ikke krav om en redusert boligverdi som 

 skyldes skadedyr/insekter, for eksempel skjeggkre/perlekre/sølv-

kre, veggdyr, pelsbiller, maur, borebiller og tilsvarende.   

Det blir flere og flere skjeggkrereklamasjoner. Det er mye som 

tyder på at spredningen av skjeggkre vil øke i raskt tempo de neste 

årene. 

Det er antatt at så mange som 50 % av  moderne boliger vil ha en 

skjeggkrebestand om 5 år. Selger må forstå viktigheten av å opplyse 

om skjeggkre hvis det er observert i boligen, borettslaget eller 

sameiet. 

Dersom selger har unnlatt å informere om sin kjenskap til  skjeggkre 

i  boligen,  eller omfanget er særlig stort, kan det  fremdeles 

utgjøre en  mangel. Da vil kostnader lik  rimeligste forsvarlige 

 saneringskostnad  kunne  tilbys fra selskapet. Under  bekjempelse 

av skjeggkre kan et skadedyr firma å se omtrent hvor lenge en 

skjeggkre bestand har hatt  tilhold i boligen.

Det er ikke påvist at boliger der det på forhånd er opplyst om 

skjeggkre, har mindre markedsverdi enn boliger der det ikke er 

opplysninger om skjeggkre.

SKJEGGKRE

skadedyr / skjeggkre
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Familien og jeg 
 flyttet inn for 2 
år siden  -  barna 

 begynner å bli store 
nå

DU HAR ET MEGLERANSVAR 

Hvis du som megler har visst eller burde ha visst om at 

det  forekommer skjeggkre i borettslaget/sameiet – for 

 eksempel ved at det er opplyst i års rapport eller ved salg av 

andre  bo enheter – kan du som megler bli stilt ansvarlig for å 

ikke ha videreformidlet denne informa sjonen. 

Er det skjeggkre i boligen må forholdet og omfanget av det  tydelig 

fremgå av prospektet. 

Teksten må selvfølgelig tilpasses, men et eksempel kan være slik: 

«Det er påvist forekomst av skjeggkre i boligen. Det finnes for 

tiden ingen fullgod måte å bli kvitt skjeggkre på, men bestanden 

kan begrenses ved gjentatte behandlinger av skadedyrfirmaer, evt. 

 lim feller, og regelmessig og nøye støvsuging».

skadedyr / skjeggkre



20  

Webside               www.protectorforsikring.no 
FAQ                      www.protectorforsikring.no/faqbsf 

Servicesenteret  
Telefon:                24 13 17 70 
E-post:                 bsf@protectorforsikring.no 

Alt materiell er tilgjengelig på våre hjemmesider.

Postadresse 
Protector Forsikring ASA 
Postboks 1351 Vika 
0113 Oslo

KONTAKT OSS

Rutinebeskrivelse 0
1.0
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