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Forsikringsbevis LOfavør Kollektiv hjemforsikring  Kodebokstav ”H” 
 
Du er forsikret i henhold til avtale mellom Landsorganisasjonen i Norge og SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Dette 
beviset er en bekreftelse på at avtalen er inngått. Forsikringen er gyldig så lenge medlemskapet varer. 
 
Med selskapet nevnt nedenfor menes SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Foretaksregisteret NO 915 651 232. 
 
1. Mellom nevnte forbund og SpareBank 1 
Skadeforsikring AS er det inngått avtale om Kollektiv 
hjemforsikring for medlemmers innbo og løsøre. 
Forsikringsbeviset gjelder for nevnte medlem. 
 
2. Forsikringen gjelder fra det tidspunkt forbundet 
godkjenner medlemskapet. Forsikringen opphører hvis 
-medlemskapet opphører (se vilkårenes pkt. 1). 
-medlemmet ikke lenger oppebærer de rettigheter    
 medlemskapet gir etter forbundets vedtekter. 
-medlemmet dør (se vilkårenes pkt. 12). 
-avtalen mellom forbundet og selskapet opphører.  
 
3. Forsikringen gjelder på medlemmets faste bosted 
innen Norden. Forsikringen gjelder også i annen bolig 
enn fast bosted som bebos av sikrede innen Norden, f. 
eks. hybel o.l.  
Forsikringen gjelder ikke utenfor Norden.  
Naturskadeforsikringen gjelder i Norge. 
 
4. Skade skal uten ugrunnet opphold meldes til 
selskapet. Sikrede mister retten til erstatning hvis krav 
ikke er meldt til selskapet innen 1 år etter at sikrede 
fikk kunnskap om de forhold som begrunner det. Ved 
skade skal medlemskapet attesteres av fagforening. 
 
5. Alle skader som blir meldt til forsikringsselskap 
registreres i Forsikringsselskapenes sentrale  
skaderegister – FOSS. Når et forsikringsselskap 
sender slik melding får det automatisk tilbakemelding 
fra registeret om alle forsikringsskader som tidligere er 
meldt til registeret – også av andre 
forsikringsselskaper. 
Forsikringstakerne har innsynsrett i registeret etter 
Personregisterloven § 7. 
 
 

6. Etter forsikringsvilkårene kan sikrede kreve at 
Forsikringstakernes skadenemnd i selskapet avgir 
uttalelse i tvist som gjelder selskapets plikt til å betale 
erstatning eller om erstatningens størrelse.  
 
Sikrede kan også bringe en sak inn for 
Finansklagenemnda.Finansklagnemnda bistår 
forsikringstakere, skadelidte eller andre som er 
misfornøyd med behandlingen eller skadeoppgjøret de 
får hos et forsikringsselskap, herunder spørsmål om 
avkortning. Nemnda har ingen avgjørelsesmyndighet, 
men kan anmode selskapet om å omgjøre sin 
avgjørelse. 
 
7. Inntreffer det forsikringstilfelle som skyldes at 
sikkerhetsforskriftene er overtrådt, avgjøres det under 
hensyn til skyldgraden, skadeforløpet og forholdene 
ellers, om selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor 
mye. 
 
8. Informasjon om forsikringsordningen blir normalt 
distribuert via forbundet og dets tillitsmannsapparat. 
I hovedsak blir informasjonen om vilkårsendringer m.v. 
gitt i fagbladene. Vilkårsendringer trer i kraft en måned 
etter kunngjøring i bladene, eller kunngjøring på annen  
måte. Vilkårsendringer blir vanligvis kunngjort mot 
slutten av året for ikrafttredelse pr. 1. Januar 
etterfølgende år. Nye vilkår blir ikke sendt 
medlemmene. Gjeldene vilkår eller hvor dette har 
betydning, også de tidligere vilkår, kan alltid fåes ved 
henvendelse til selskapet. Vanligvis vil også 
vilkår kunne fåes fra forbundene eller de lokale 
tillitsmenn og LO’s distriktskontor.  
Vilkår finnes også på internett www.lofavor.no. 
 
Dette forsikringsbeviset er gyldig inntil nytt bevis blir 
utstedt. Ta godt vare på beviset. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sikkerhetsforskrifter 
Sikkerhetsforskriftene er påbud SpareBank 1 Skadeforsikring har fastsatt for å forebygge faren for skader og for å 
begrense omfanget ved eventuelle skader. Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller å påse at de 
blir overholdt, kan selskapets ansvar settes ned eller falle helt bort, jf FAL § 4-8. Det samme gjelder for ektefelle som 
sikrede bor sammen med eller person som sikrede lever sammen med i et fast etablert forhold (samboer), jf FAL § 4-
11. 
 
Varslings- og slokningsutstyr 
Boliger skal ha godkjente røykvarslere plassert slik at 
de høres tydelig på soverom når dører er lukket samt 
husbrannslange som kan nå alle rom eller 6 kg's 
pulverapparat. 
 
Tyveri-/innbruddssikring  
Dører skal være låst, og nøkkel skal oppbevares 
utilgjengelig for uvedkommende. Vinduer og andre 
åpninger i bygning (rom i bygning) skal være lukket og 
forsvarlig sikret for å hindre uvedkommende i å komme 
inn. Vinduer i luftestilling/barnesikret stilling regnes 
ikke som forsvarlig sikret.  
I andre bygninger enn boligbygning, skal i tillegg 
penger, smykker, kamera, pels og andre verdisaker 
oppbevares under lås eller være tilsvarende sikret. 
Gjenstander som midlertidig befinner seg utenfor 
forsikringsstedet og ikke er innelåst, skal ikke forlates 
uten tilsyn. Container, garderobeskap og 
oppbevaringsenhet på sikredes arbeidsplass skal være 
låst.  
 
Løsøre og yrkesløsøre som etterlates i bil eller båt skal 
oppbevares i separat, låst bagasjerom eller tilsvarende 
rom uten innsynsmulighet.  
Når det oppbevares løsøre og yrkesløsøre i påmontert 
bagasjeboks, skal denne være låst. 
 
Låsing av sykkel  
Sykler og sykkeltilhengere skal være låst når de ikke er 
i bruk. 
 
 

Sikring mot vannskader 
Sikrede skal sørge for å ha 
vaskemaskin/oppvaskmaskin i rom med sluk eller ha 
innebygget stoppeventil. Sikrede skal sørge for at 
boligen er tilstrekkelig oppvarmet for å unngå 
frostskader. 
 
Gassanlegg 
Forsyningsanlegg og fordelingsanlegg med tanker, rør, 
armatur og andre gasstekniske komponenter for 
energigasser, skal prosjekteres, installeres, 
kontrolleres og vedlikeholdes som beskrevet i Norsk 
Gassnorm. Forskriften kan fås ved henvendelse til 
selskapet. 
Gassforbrukende utstyr som hvitevarer, 
oppvarmingskilder m.v. skal installeres, kontrolleres og 
vedlikeholdes i henhold til produsentenes godkjente 
anvisninger.  
 
Emballering/pakking  
Forsikrede gjenstander som skal transporteres, skal 
være tilstrekkelig og hensiktsmessig emballert for å 
tåle transport. 
 
Utgifter til rettsbehandling 
Sikrede skal ved eventuell dekning av utgifter til 
sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten innhente 
forhåndsgodkjennelse av selskapet. 
 
Saksomkostninger ved forlik 
Sikrede skal ved eventuell inngåelse av avtale om 
saksomkostninger ved forlik innhente 
forhåndsgodkjennelse av selskapet. 

 
 
 
 
 
Ansvarsbegrensninger 
Ansvarsbegrensning på grunn av endret risiko, jf FAL § 4-6: 
 
Fraflyttet bolig  
Hvis boligen er fraflyttet, kan selskapets ansvar falle bort eller reduseres. Dette gjelder ikke ved brann og naturskade. 
Boligen regnes som fraflyttet når den ikke lenger er i bruk som bolig. 
 
 
Melding av skade 
All skade skal meldes SpareBank 1 Skadeforsikring uten ugrunnet opphold. 
Meld skade på telefon 02300. 
 
Forespørsel om forsikringen 
Gjeldende vilkår kan fåes ved henvendelse til SpareBank 1 Skadeforsikring AS eller i din nærmeste SpareBank 1. Se 
www.sparebank1.no. Vilkår finnes også på www.lofavor.no. 


